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NOVA 
ESCOLA 

PARA APRENDER 
A ler j eícrever, e contar. 

OFFERECIDA 

A’ AUGUSTA MAGESTADE 
DO SENHOR 

DOM JOAÕ V, 
REY DE TORTUGAL. 

PRIMEIRA PARTE. 
POR 

MANOEL DE ANDRADE DE FIGUEIREDO, 
Meftre deíla Arte nas Cidades de Lisboa. 

Occidental, e Oriental. 

LISBOA OCCIDENTAL. 
Na Officina de BERNARDO DA COSTA DE CARVALHO, 

Impreflor do Sereniííimo Senhor Infante. 

Com as licenças necejfarias , e Fri^ilegio ReaL 





SENHOR. 

PRIMEIRA Efcola de ler ^ e 
ejcre^er^ que em Portugal fe faz. publica^ 
mo pode deixar de hufcar o Patrocínio nos 
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ReaeS pes de Vo ff a Mageflãde ^ qud além 
de Monarcha Poríuguez, por onde deve fa^ 
vorecer o que fe faz por gloria da Naçar^ 
com tanía curiofidade fe applicou nos primei¬ 
ros annos a efe exercido, que fahindofingular 
nejla Ârte^ ( como em todas as de hum perfeito 
Principe ) parece tem obrigaçaõ de patrocinar 
a quem, olhando para a utilidade commüa ,jun- 
t amente per tende agradar ao feu Soberano, If- 
to me anima ao arrojo de confagrar ãV,Ma- 
geftade efta pequena obra , e com cl la o gran¬ 
de amor de fiel vaffallo, pois defejo que por 
ejle caminho faibao todos com perfeição ejcre- 
ver as relevantes virtudes, e heroicas acções 
de V, Mageftade 5 e affm nefia obra intento 
organizar harmonicamente 0 corpo de qualquer 
efcrita, para que as proezas deV, Mage fa¬ 
de a todos infundaõ a alma. Guarde Peos a 
Real Peffoa de V. Mage fade por t ao dilata¬ 
dos annos, como os affeclos de feus fieis vaf- 
fallos lhe defejao. 

Manoel de Andrade de Figueiredo. 



P R o L o G o 
AO L E I T O Pv. 

UITOS coPumaô íer ( benevoIoLeytor) os 
motivos jCjue ordinariamente íe ailegaõ,antes 
de íahir á luz qualquer obra 5 porém neíh 
hum íó me obriga , que he o amor da patria, 
pois vejo que todas as outras naçoés tem pu- 

t^licado livros, que eníinaò a eícrever com regras muito 
conformes â Arte; e naò fendo inferior a noíia naçaõ Por- 
tugueza, neífa parte tem faltado os feus Meifres ern darem 
ao prelo as fuas doutrinas, 011 íeja por íe eícuzarem ao tra- 
balho, ou porfe naõ exporem áccníura. Aílimque, levado 
deite zelo, me refolyo a íahir a publico com eüa Nova Ef- 
cola , na qual naó fó moftro as diverfas formas de letras, 
que ao prefente fe uzaõ , mas também eníino o modo de 
as ta har , circunílancia que fe naõ deícobre em outros vo¬ 
lumes; porque neiles moftraò huns a íua fabedoria, feni 
apontar os meyos para fe aprender, e outros os iníinuaõ de 
lorte, que rnais confundem com clles, do que eníinaõ. Neí- 
ta obra porém , ainda que toíca no edylo , íe defeobrem 
-os meyos uteis, e mais fáceis par-a fe aprenderem as letras, 
de que hojeje uía , com grande facilidade , e íem a me¬ 
nor confufaõ ; porque nefta Arte me faz a experiencia 
moltrarcom íumma clareza asdoutrinas, que baftaõ para 
cabalmente fe aprender. Quizera ter melhor eílylo , para 

que 



que deleit-aíle a ffaze, e juntamente aproveitaflíe a doutri¬ 
na 5 porém como o íim todo he a doutrina, naõ importara 
que lhe ceda a fraze. Vay repartida efta Efcóla em quatro 
ClaííeSjOU Tratados, com hum bom Regimen, aílim para 
a eleiçaõ dos Meílres, como para a confervaçaòdas Eícó- 
las, em íumma perfeição, e virtude. No primeiro íe eníi- 
na com facilidade a ler o Idioma Portuguez por taes regras, 
que induftriado delias o principiante naõ cahirá nos mui¬ 
tos erros, que por falta defte eníino fe coftumaõdarna lei¬ 
tura , e na eferita. No íegundo íe daõ a conhecer os diver- 
íos caraóteres, que ao prefente fe uíaõ , e de que os curio- 
zos fe podem aproveitar, tomando conhecimento de íuas 
regras, para as eícreverem com perfeição. No terceiro íe 
contém a Orthografia Portugueza, a qual, além de fer ade¬ 
quada a efte lugar, por dar luftreá eícrita , me pareceo tam¬ 

bém importante, por ter vifto alguns papeis, que merecen¬ 
do grande louvor pela perfeição, com que eftaõ obrados, 
o deímerecem pelos erros , com que íe vemeícritos. No 
quarto fe eníina a Arithmetica, naõ íó por pertencer as eí- 
cólas, mas porque muitos deíejaõ applicar-íe a efta Arte, e 
depois de crefeidos o naõ fazem,por naõ tornarem a íogei- 
tar-íe aos Meftres, como meninos 5 e como dos volumes 
impreíTos íe naõ podem valer, porque fuppõem já os prin- 
cipios, até eftes ponho com as explicações neceífarias, 
para que cada hum poíTa aprender,fem fe íogeitar a Meftre. 
Efte he o argumento todo da Obra, e íe a naõ achares con¬ 
forme aoteudezejo, culpa muito embora a minha con¬ 
fiança , com tanto que me defculpes a vontade, que efta to¬ 
da he de te utilizar , e por ella eípero merecer a tua benevo¬ 
lência; e quando por deígraçado o naõ configa nefte pri¬ 
meiro volume , te convido para o íegundo , aonde verás 

a minha fcieiicia nefta Arte. 
Vale. 

LICEN- 



LICENÇA 
Do Santo Oííicio. 

O Padre M. Fr. Àntonio da Cruz qualificador do Santo Officio veja o livro , de 
que faz menqaõ eüa petiqaõ, e informe com feu parecer. Lisboa Occidental 

j. de Novembro de 1719. 

R.oc/ia, Fr. TLancaftre. Guerreiro. Carneiro* 

eminentíssimo , SENHOR. 

LI o livro que fe intitula: Nova Efcola para aprender a ler, efcrever, e contar, com. 
poflo por Manoel de Andrade de Figueiredo Mefcre da tal Arte ; e me parece muy 

Htil, e proveitozo, para todos aquetles, que quizerem bem aprender com brevidade , e 
íem erro; aíüm no ler, como no efcrever, e contar; he merecedor da licenqa, que peifc 
paija fe imprimir. Volla Emmencia fará o que for fervido. S. Domingos em 9. de No¬ 
vembro de 1719. Fr. Antonio da Cruz. 

Ylfla a informação pode-(e imprimir o livro intitulado: Nova Elcola , e impreflotorr* 
nará para fe conterir, e dar licença que corra, e íem eila naõ correrá. Lisboa ro', 

deNovembrode 1719. 

Roc/ii, Fr. Lanca/ire. Guerreiro. Carneiro, 

LICENC.A DO ORDINÁRIO. 

Amos licença para que fe poíla imprimir o Livro intitulado Nova Efcola : e depois 
de impreíío tornará para fe conferir , e dar licença que corra , e fem ella naÕ correrá. 

Lisboa Oriental, zj. de Novembro de 1719- M. Bifpo deTagajie. 

LICENC,A DO PAC,0. 

O Padre Fr. Lucas de Santa Cath.arina da Religião de S. Domingos veja o Livro, 
de que efla petiqaõ trata , e com feu paiecer 0 remeta á Mela. Lisboa Occi¬ 

dental 27. de Novembro de 1719. . 

Duque Vereira^ Cofta. Oliveira. Noronha. Teixeira, 

SENHOR. 

Or mandado de V; Mageílade vi efla Nova Efcola para aprender a ler , efcrever, e 
contar, que leu Autor Manoel de Andrade de Figueiredo abre novamente á publi¬ 

ca utilidade. Saõ as matérias letras [ ou elementos da efcritura ] hüa infancia da Gramma- 
tica, como lhe chamou S. Ifidofõ, importaritiffima á perfeiqaõ de feu primeiro ufo para 
o futuro progreílo , naõ fó de applicaçoês literárias, mas de quaefquer outras, affim pq- 
liticas, como mecanicas. Affim me pareceo efla Efcola precila , naõ fó á pueris rudimen¬ 
tos , mas á perfeiqaõ^de mais adiantados eíludos, podendo achar-íe nella fuavemente don- 

■írinados , ainda os que a vaidade própria . ou a idade adulta , defnaturaíiía difcipnlo.s. 
Para 



Para todos eílá eíla Efcola naÕ fó expofla , mas taÔ engenhofamcnte facilitada , que 
fevá culpa ió dos incunoíos o naõ utilifar-íe nos documentos, íicando o Meüre pela Ley 
de P)thagoras (em que cada anno juravaõ os difcipulos no templo, o que liuhaõ apro¬ 

veitado no entino ] taõ digno de premio , como elles de caítigo. 
Os traslados, que expõem , naõ tem mais deleito, que o plaufivel, e honrozo , de que 

difficultando-íe a imitaqaõ, íe exponhaõ para exemplo: Ió para naõ perde lo em taõ ímguiac 
manufcriLo , íe poderia difficultar a licença do prelo , donde podia perigar o lubtil dos cara- 
óleres, a naõ ler mais jullo o eterniza los, ainda com o dilpendio de enriquecer com as 
lubtilezasda penna as mais delicadas expreíloens da eílampa. 

Taõ util he a obra , taõ engenhola a fabrica, e taõ deleitavel hõa , e outra , que fe 
devia impor á imprenta [ naõ delconhecendo a antiga induftria ] que em lugar das de pa¬ 
pel , admittille as folhas , ou das palmas , em que fe lhe adiantalfero as coroas , ou dos ce¬ 
dros , era que íe lhe eternizalfem as eflampas. A vida das varias, e exqmlitas , que aqui 
cfferece , me convenço , que fe contirmariaõ na opiniaõ de fer divino o invento das letras, 
ou os Egypcios, que o attribulraõ a Mercúrio , ou os Latinos, que o reconheceraõ a Sa¬ 
turno ; porque aqui lhe oíFerece o Autor na lua penna a mais bem difputada defculpa , ven¬ 
do que eraõ capazes aquellas primeiras figuras de fe animarem cora taõ peregrinas 

íórmas. 
Sobre terem edas muito que admirar, era nenhüa das dicqoens que compõem acho 

que reprehender no que toca ao íerviqo de V. Magedade , antes me parece o Autor ( co¬ 
roo Pheniz a que o tempo deve venerar as pennas ) benemerito daquellas edatuas de ouroj 
que a íeus medres mandou lavrar, e erigir o Emperador Antonino. Ede he o meu parecer, 
que a matéria padou judamente a elogio de cenfura , e que eu elcrevera com acerto , íe 
o Autor me empredara a penna, como me deo o aílumpto. V. Magedade ordenará o que 
for fervido. S. Domingos de Lisboa Occidental jo. de Novembro de 1719. 

Fr. Lucas de Santa Catharina. 

s. I c 
DO SANTO OFFICIO. 

Stá conforme com 0 feu original S. Domingos de Lisboa Occidental emir. dõ 
Fr. Antonio da Cruz. Outubro de 1722. 

yldo edat conforme com o íeu original, póde correr, Lisboa Occidental 23. de Ou¬ 

tubro de 1722. 
' ^ * -r- -r- n ^ _ - c;/,./. Fioclia. Fr. Lancajire. Carneyro. Cunha. Teixeira. Silva. 

DO ORDINÁRIO. 

Ode correr vido edar conforme com o feu original. Lisboa Occidental 29. de Ou- 
D. Arceb. de Lacedemonia. 

DO PAG, O. 

Axaõ ede Livro em reis. Lisboa Occidental j. de Novembro de 1722. 

/índrade:^ l^ereirai Çliv(ÍT(t, Teixeira. 
DC? 



DO MARQUEZ 
DE ALE GRETE 

MANOEL TELLES 
DA SILVA- 

E T I G R. A M M 

TU qui audis oculis; raanibus loqueriíque Pentus, 
PiíStor mentis enim verba aliena vides; 

Quique legenda diu fcribis, fcribenda docefque 
Et numeris numeros in tua fcripta vocas; 

Artibüs ut primis Prjmus, fic accipe laudes , 
Quas lego , quas ícnbo , quas numerare queo. 

rAO AUTHGP^ MANOEL DE AN^DRADEDE FIGUElREDÔi 
Em reverente obfeejiiio ão leu livro oferece e^e Encomio o (eu mayor venerador^ 

o PADRE Fr. ANTONIO DE S. CAETANO. 

R.OMAN CE HEROICO. 

Efle da Fama o harmônico inílrumento 
que o luftre acclama dos antigos rafgos; 

porque da volii. penna as fubtilezas 
com mais acerto ihe emmudece os brados: 

Naõ mais de Velde lembre labyrinthos, 
enrouqueça o clarim, que outros mais claros 
da voíla penna o movimento regio 
offerta ao Mundo para mais aplaufos. 

De Seddon, e Morante a idea antiga 
fepulte o efquecimento mais contrario; 
porque melhor do que elles nos íeus rifcos 
brilhaó do volío engenho hoje os aparos. 

Lá fez a maõ divina em moble eílampa 
de regia letra ás luzes hum traslado; 
mas faõ feus caraderes para lidos 
melhores, do que laõ para imitados: 

Eíleí 



Eftes voílos, que o Mundo participa 
ou por melhor eítrella, ou por mais garbo 
taÕ claros faõ que o mais obfcuro engenho 
Jhe conítroe o fplendor, lhe bebe os rayos. 

De Curione, e Ampbiareo as fabias regras 
perdem á volla viíla o antigo lauro 
pois prevenindo exemplos ao futuro 
deixais todos os mais anniquilados. 

Os didtames da fabia Orthografia 
que o Guarino tratou, mais Prifciano, 
lòmbras longinquas laõ com que fe illuílraS 
efles vohos em tudo venerandos. 

Vós o primeiro fois dos Portuguezes, 
que prelúdios diótou taõ foberanos, 
régios preceitos com que agora ficaõ 
mordendo-fe de inveja os mais eftranhos. 

Para vós fe guardaraÕ tantos luílres 
quantos hoje em vós vejo vinculados; 
porque era de razaÕ fe honraílè a penna 
que os fabios voos remontou taÕ altos. 

Util empreza aos feculos vindouros 
ferá ó douto Andrade eüe traballio; 
pois fey que com taes firmas os elcritos 
íicaráõ para fempre eternizados. 

Obrigado deixais o Pátrio Reyno 
por efle que lhe dais mimozo extraólo ; 
pois com mudas liqoens ficaõ leus filhos 
para regias emprelas docfnnados. 

Finalmente empenhados por vós ficaa 
os mais cultos , polyticos , e fabios 
pois fey que de perfeitos nas Iciencias , 
paíTarâÕ a perfeitos fecretanos. 

Com eiles fe honrarão as Monarchias 
como as honrou Apelles com leus quadros, 
íem fer aíTombro, porque os bons engenhos 

ás vezes brilhaõ mais qus os mefmos Aítros. 



ÚIO AVT H 0 K. MANOEL DE A NDR.ADU 
' Faz fan tifonja feu àffebluofo amigo 

LUIZ NUNES TINOCO 
as leguintes 

DECIMAS^ 

Andrade he taõ relevante; 
tlc voíla Efcóla a doutrina , 
que quem a ella íe inclina ^ 
nunca ferá ignorante ; 
A penna do graÔ Morante; 
e a de Velde fulpendeis, 

quando taõ douto eícreveis 
as regras da ürthografia; 
pois com prudente energia 
da Arithmetica dais leis. 

Taõ rara be cada liçaõ j 
que aquelle que a aprender 
laberá, bem clcrever, 
e íerá grande eferivaõ ; 
Pois be tal a admitaqaõ 
que motiva o vofio erapenbo; 
que a certificar-me venho 
na Europa riaõ íe Jia de achar; 
nem no Brazil fe ha de dar 

outro mais íubtil engenho. 

Bem oflentais nas pennadaSj 
e no infigne dos traslados 
cararSteres bem formados 
com pennas bem aparadas: 

Que por vós íaõ inventadas 
he couía muito notoria 
fique na fama a memória 
porque a iorte aíTim ordena 
que na voíTa meíma penna 
tenhais huma immortal gloriai 

Pelo que ferá razaõ 

que obra de taõ grande Authdrj 
lendo em tudo fuperior, 
fe dedique á impreflãõ: 
E que por eíla occafiaÕ 

com canora voz , e amená 
hoje na esfera terrena 
publique a fama mil vezes 

que também ha Portuguezes 
Eleroes infignes na penna. 

EN LO OIL DE LA SUBTlLFLUMADELAUTHORí 
Vperece el Deãor Henrique Janjen Molkr, el pguiente. 

SONETO; 

ADelcrivir mi híula tu alabanqá 
de tu principio es' bien que lo prefumaj 

porq ue dieílros los ralgos de tu pluma 
de le er, e eferivir dan la enfefianqa: 

Con alas emplumadas oy àlcanqa 
tu fama los laureies, tan en luma, 
que Apolinea tu Elcuela ya íeemplum; 
quando uuevas dodrinas afianqa. 

Cante mi JVluía piics ya quanto admira) 
y quanto el mundo coüiciofo aclama 
lo que tu pluma remiOntada infpira : 

hias fi a tus laures eíla dió la rama, 
para tocar de Apoio yo la. Lyra 
pna pluma es baílante de tu famâ.' 

A 



A MANUEL DE ANDRADE DE FIGUEIREDO^ 

Componkndo el Arte de efcrwir, dedica el Padre Manuel Mar- 

tines da Rocha Canonigo de la Cathedral Orientai 

SONETO. 

INgenio hermofo de fubtilldea,' 
( Dofto Andrade, efplendor de immortal gloria;), 

que ofFreces con tu pluma a la memória 
niás luz que al Orbe la influxion Phebea: 

Dichofamente tu furor fe emplea, 
por lograr do la edad roejor viótoria; 
pues con tus rafgos la futura hiíloria 
íèrá ventura que mejor fe lea. 

Tu milmo a ti tus luílres interpetra 
de tanto zelo bien devido hallafgo : 
que eíle Libro , que facil íepenetra, 

Te dá por más florido mayorafgp 
un eterno obelilco en cada letra, 
un clatin immortal en cada rafgo. 

EN LOOR DE LA ESCUELA NUEVA DEL AUTOR, 

offrece fu amante dtfcipulo Pedro fanfen Moller de Praet 

el figmente 

SONETO. 

CEffcn'’de Veldes ya; y de Morante 
las plumadas liciones, pues que oíFtece 

oy tu Efcuela la luz, con que eílablece 
nuevos rumbos tu pluma de diamante; 

Sea tu nombre màs altifonante 
a las pofteridades, fi ennoblece 
al Orbe Lufitano, que carece, 
haíla aqui, de doólrina íemejanté: 

En tu Efcuela, Maeílro fin fegundo)) 
me enfenaíle la pluma, que en mi buela, 
y la de tu fama y a fe efparce al mundo: 

JPero como el defeo fiempre anbela; 
fi tu licion perdiera, en que me fundo, 
me enfeiíara tu libro Nueva Efcuela,. 



AO AU7H0R MANOEL DE ANDRADE DE EIGÜEIREDÕ, 
dedtca jeu grande venerador , e amigo Joaõ Tavares Mafcarenhah 

ENDICASYLLABO, 

Oje íe vê neíla Arvore fecunda 
da flor meiifíua , producçaÕ fuave , 

e em qualquer de feus ramos põem patentC 
Pomos inlignes, fruflos agradaveis. 

Arvore de íciencias fe intitula , 
e cotn juíHça alcanqa eíle cara£ler, 
pois quando oitenta o bem, porque fcfigá'; 
o mal rndica , porque naõ íe abrace, 

De Amalthea Os Jardins, que a fama a vozeS 
em eccos de metal impnme aos ares; 
jamais naõ produzirão copia , ou planta^ 
com que eíle Original fe equiparafle. 

Ceíle o encarecimento fabuloío, 
que a poctica idea infunde era Daphne | 
pois fó pode fervir para diadema 
defle aílombro feliz , que hoje renafce. 

Eíle antigo frondofo Tyberinto, 
que logra como Auguflo a Mageíladej 
le com ella apoílar quizer grandezas, 
onde emprender triunfos, terá azares, 

O Alamo viílozo hoje fe oculte, 
do alto Loureyro a izenqaõ fe calle ^ 
0 Limoeyro a tronco fe reduza ; 
que á viíía deita planta nada valem. 

De leus mclytos ramos íe conhece 
fer feu tronco , ou raiz, raro milagre, 
que ícndo hum fó, em muytos fe divide ^ 
nunca perdendo a íingularidade. 

Naõ fem myflerio alcanqa efle triunfo j 
deadmittir, fendo humíó, pluralizar-fe 5 
pois fe naõ for em partes dividido , 
naõ poderá caber numa fó parte. 

Qualquer dos ramos, que eíta Arvore brota j 
de indultos participa taõ notáveis, 
que em firme permanência reverdece , 
lem temer os receyos de murchar íe. 

As folhas faõ no objcólo táõ jucundas 
taõ viítofas em fim, taõ deleitáveis, 
que qualquer per fi fó jaétar íe póde , 
fer maravilha oytava defla idade. 

Julguem agora os Agrícolas famozos, 
por iníignes que foflem em taÕ dOuta Arte j 
fe nos jardins viítozos de Pomona 

\iraõ florecer ramo fenieihante. 

A 



A mais pequena flor ' de que íe adorna 
íefpetua íe divifa no durável, 
e de tal flor, por confequencia certa; 
frudlo quafi immortal deve eíperar-íe. 

Os pomos , que produz, trazem comfigo 
nunpa viíla particularidade ; 
que além de íe lograrem a todo o tempo, 
tem fempre o mefmo goílo em toda a parte,’ 

Jacte-le pois o infigne Jardineyro, 
que nenhum cultivou planta mais grave, 
Velde fim femeou , mas todo o fruéto 
para eíle Heroe famozo quiz guardar-íe.' 

Calle a exageraqaõ , paíle em filencio , 
as viAofas culturas de Morante , 
pois hoje fe defcobre hum novo Alcino , 
que engenhozo (e empenha em dar-lhes mate: 

Eíle de Thebas fundador famofo , 
primeiro agricultor, fe a ver chegaffe 
deita Arvore feliz, a augufta pompa; 
novamente aprendera em leus diílames. 

Hoje, melhor que Thebas , fe acreditao 
da Lufitania , as inclytas cidades, 
porque fe aquella , a Cadmo hum lauro deve, 
eltas gozaõ dous mil no infigne Andrade. 

EN LOOR DEL AUTOR 
Ojfrece fu affeBuofo difcipulo 

JACOMO JANSEN MOLLER 
el figuiente 

SONETO. 

YUeflra Iciencia exemplar; Andrade, vivaj 
y en laminas de bronze vueílra fama 

coronada de aquella auguíla rama 
en que fe convertió la Ninfa efquiva : 

Vueflro norabre tambien es bien fe efcriya 
donde aquel bruto alado más fe inflama j 
pues tanto el coro armonico os aclama 
en acento veloz con voz altiva : 

Para injuria dei figlo yapaílado, 
para aílombro , vivid, dei venidero , 
a pesar de la embidia , y fin cuidado : 

Que fi muchos con el brunido azero ,| 
cada uno fu nombre labrô oífado ; 
con la pluma vós íuifleis ei Driraeko. 



EM LOUVOR DO AXJrílOR^ 

POR 

ANTONIO DE LIMA BARROS PEREIRA, 

SONETO. 

O Mundo admira , Andrade prod/giozo, 
quando ihe prefentais taõ alta empreza , 

da penna mais gloriofa a fubtileza ^ 
da idea mais fecunda o engenhofo. 

Com Jufla caufa deve , ptimoroío ^ 
pois de fciencia lhe dais tanta riqueza , 
fabricar-vos Eílatuas com grandeza , 
para que vos venerem portentozo. 

Oh com quanta razaÕ le equivocara ^ 
quem, attendendo á força do deílino, 
que naõ ereis humano imaginara ; 

Pois na clara liçaõ, no douto enfino 
além de humano moílra que paííára 

quem chega a formar Jivip taõ divino. 

IN L A U D E M 
INGENIOSISSIMI VIRI 

EMMANUELIS DE ANDRADE DE FIGUEIREDO 
De opere mirabili , pulcherrimoque fuo , ^ 

quod Novam Scholam infcribit. 

EPIGRAMM A. 

ARtis erat cujufque Novre quicunque Repertor,, 
Hic apud Antiques munere Numen erat. 

Ecce Novam reperire Scholam te conípicit Orbis , 
Scribendi pulchro, vir peramande, ílylo. 

Sic apud antiquos Numen , vir magne , fuifles: 

Sed modò Numen agis , grandeque Nomen habes. 

ALIUD, 
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SUnt Elementa quidetn teretis miracula Mundi; 
Aíl Elementa Scholx funt nova mira tuse. 

Quatuot in Mundo cunftis Elementa notantur: 
líla led innumeris iunt Elementa ílylis. 

Nil pulchrum , gratumque nihil fine vifitur iilis; 
His fme nil gratum, nilque juvare poteít. 

Sunt Elementa notas, calamus quas dirigit arte ; 
Haec Elementa Scholae funt fme pulchra notis. 

I. 

Scribebat 

Francifais de Soufa de Almada. 

AO MESMO 

í o NETO. 

JArdím de fruílos, Arvore de flores, 
Onde o defejo em palmos dividido 

O truíStifero colhe entre o florido , 
Acha o florente em fruótos (uperiores: 

Deliciozo Paiz de altos primores 
Em quê a Penna dá gloria ao lentido, 
Porque aflorabrado fica o eíelarecido, 
Sendo as lombras de hüa Arte os refplandoresi 

Nova Efcola te admire toda a idade, 
Sendo em todos os tempos applaudida 
Tal Arte nas mais celebres memórias. 

Pois produzir, he grande novidade ^ 
Do Jardim frudbos, e das flores vida , 
Das lombras luzes , e da Penna glorias.' 

Vo mefmo Author dos Eftgrammas. 







TRATADO 
P R I M E Y R o 

DA INSTRüCC,Ax\í PARA ENSINAR A LER 
o Idioma Portuguez com brevidade, e lufficiencia 

para íe eícrever j aílim como fe pronuncia. 

C A P I T U L O I. 
Da eleyçao dos Mefires , que os pays devem faz^er 

para feus plhos. 

NTES que proponhamos as regras 5 que 
devem obíervar os Medres noeníinodos 
meninos pelo eítillo mais breve , e per¬ 
feito, advertirey primeyramente aos pays 
o fummo cuydado, que devem ter na 
eleyçaô de Medres para íeus filhos 5 por¬ 
que dede acerto da boa criaçaõ ( como 

diz Aridoteles ) pende todo o bem dos mininos; e jun¬ 
tamente modrarey aos Medres a dignidade de feu oíficio, 
com as obrigaçoens, e circundancias que lhe incumbem, 
para com mais perfeyçaô oexercitarem ,e a utilidadeque 
íe íegue áRepublica, de que nos Medres fe verifiquem 
as taes circundancias. 

He taõ grande a utilidade, que fe íegue aos mininos 
do acerto do bom medre,e taõ importante o cuydado,quc 

A os 
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os pays devem ter nefta eleyçaò , qiie delia pende todo o 
bom, ou máoíucceíTo de feus filhos, por cuja razaõ os an¬ 
tigos , que da boa criaçaõ delies , fizeraó a devida conii- 
deraçaõ , fem perdoarem ao trabalho , nem repararem ao 
efiipendio, procuráraõ os mais íabios meílres para íua edu- 
caçaô. Os Reys Perías, tanto que lhes naícia algum filho, 
cra o feu primeyro cuidado buícar-ihe os mais icientes iiíe- 
ílres para o enfinoj e efte devem ter os pays, porque neile 
acerto confifte a ventura, ou deígraça de íeus filhos. Lot 
por ilTo (diz S. Joaõ Chryfoftomo) fora taõ juílo,porque 
em fua puericia tivera por medre a Abraõ : jofué por filo 
foy taõ grande entre os de lírael, porque foy diícipulo d-e 
Aloyíésí enaò íó a hiftoria Sagrada, mas as humanas nos 
miniílraõ exemplos deíla doutrina , como nos diícipulos 
dePlataõ, e Ariftoteles fe vio, e era outros infignes na 
íabedoria , e virtudes moraes íe reconheceo , porque co¬ 
mo os ânimos dos mininos íaõ como o campo novo, on¬ 
de o medre como Agricultor lança as primeyras íemen- 
tes da doutrina, conforme he a íua íciencia , aííim he 
também o fruto , que colhem os meninos ; pelo que co¬ 
nhecendo os pays o quanto ncde acerto fc cifraò os dc 
íeus filhos, devem buícar-lhe para íeu eníino medres vir- 
tuoíos, fabios, e honrados. 

Haô de bulcar medres virtuoíos, para que com íua vir¬ 
tude , e bom exemplo os edifiquem indruindo-os no ver- 
dadeyro principio da íabedoria, que he o temor de Deos: 
Initiíím fapientia efi timor Domim. Porqut fe a natureza he 
poderoía para períuadir , mais poderoía he a doutrina j 
porque a boa doutrina emenda a má natureza, afiim o diz 
Cicero: Res efficax efl natura^ fed pptentior eft injlitutio , quA 

malam naturam corrigtt. Devem OS pays em fiegundo lugar 
bufcar medres, que íejaô íabiosj para que naõ empreguem 
mal íua fazenda, nem os filhos o tempo. Sendo pergun¬ 

tado 
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tado a Plutarco , que couía deviaô aprender os meninos? 
Reípondeo, que deviaõ aprender as artes, de que íomen- 
te haviaõ de uíar quando homens. Bom he o iaber,porèm 
ha íogeytos que naõ íaò para íciencias , e ha íciencias que 
naõ íaó para Íogeytos 5 donde com razaò diz Cicero,queo 
primeyro cuydado de quem eníina , he faber conhecer o 
genio de quem aprende: Eiligentijjimè hoc eji eish qui 

unt aliquas^ atque erudiunt, ^tàendum^ quo fua quemque natura 

maxtme ferre "videatur. Ultimamente devem os pays eleger 
para íeus filhos Medres hònradosj porque como Dionyíio 
Antiocheno prefere os Medres ao pay natural 5 lego deve 
os pays dár a íeus filhos medres de quem le podaõ prezar.^ 
Perguntando-fe aAgaziglesa razaò porque naõ elcolhia 
para feii medre ao íabio Filopanes? Relpondeo: he de 
taõ bayxa forte, que me naõ podo prezar de fer íeu filho. 

He o exercicio de eníinar o mais nobre , e de que fe de¬ 
vem íó prezar os homens.ElRey David fe jaeStava de o ex¬ 
ercitar: iníquos ^ias iuas.PfaL$.Cys mefmos Anjosíe 
prezaõ de eníinar: Eccevir Gabnel ( diz Daniel) ctto volans 

tetigit me^ docuit me. cap. 9. E padando ao que he mais, o 
mefmo Eterno Pay naõ íó eníinou ao Filho : Sícut me Pa~ 

ter h&c loquor.Joan 8. mas também íe naõ deíprezou de fer 
Aiedredos proprios homens : Domínus ertgit míhi aurem , 
ut audiam quafi Magiflrum. IJai. 5.0 meímo Eípirito Santo 
he Medre , como diz Chrido : llle •vos docebtt omma.Joan. 

14. E íinalmence quem mais frequentemente eníinou que 
o mefmo Chrido : Ego ( diz elle ) femfer docui in Stnagoga, 

Jodn. 18. 
Diz Dionyíio Anticheno : Preferem os medres ao pay 

natural; porque ede com o deleyte gera os filhos, e aquel- 
les com a doutrina os fazem bons : por ido o mefmo Em.- 
perador Theodoíioquando deo medre a íeu filho Arca- 
dio, lhe advertio, que foíTe mais feu pay, do que ellepro- 

A 2 prio 
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prio o era. Bem conheceo efta verdade o grande Filippe 
Macedonio , quando efcrevendo a Ariftoteles , moftrava 
mayor gofto em ter hum filho para fer diícipulo de tal 
mefire , do que para herdeiro do íeu Reyno. Do Empera- 
dor Marco Aurélio fe diz, que tinha tanto reípeyto aos 
Meftres, que naõ queria vkflem ao leu palacio , e elle os 
hia bufear ás íuasEfcólas. Do Emperador Theodofio íe 
conta , que vendo em certa oceafiaò a feus filhos íenta- 
dos , eoMeftre em pé, de que efeandalizado o reprehen- 
deo, dizendo-lhe que tratava c6m pouco reípeyto o oífi- 
cio de Meftre, ao que fe difculpou , que naõ eílava bem 
eftar aííentado diante dos filhos de hum Emperador, o que 
Theodofio naõadmittio, e tirou aos filhos as infignias im- 
periaes, e mandou que o Meftre íe fentaííe, e os filhos em 
pé com a cabeça dcícubertaaprendeíTemj accreícentando, 
que os feus filhos feriaô dignos do feu Império, fe ajun- 
taflem ao feu nafeimento letras,piedade, e modeftia. Ale¬ 
xandre Magno naõ íatisfeito com as muitas honras,emer¬ 
cês, que a Ariftoteles íeu meftre tinha feyto, mandou edi¬ 
ficar huma Cidade, em memória de íeu nome. 

Quanto he mayor a prerrogativa do meftre em quanto 
á dignidade, tanto mayor deve íer feu cuydado em quan¬ 
to á obrigaçaõ; advertindo, que o officio que tem, aílim 
como requere muyta íciencia para o enfino,aíIím também 
depende de muyta virtude para o exemplo 5 porque quem 
naõ conhece os proprios erros, mal emendará os alheyos. 
Comece-fe a enfinar afi meímo , primeyro que principie 
a enfinar a outrem 5 e depois que for bom diícipulo de fi 
proprio, ficará apto para íer Meftre de outrem j pois como 
diz Santo Agoftinho: he miferavel aquelle que primeyro 
fe íogeyta a enfinar , do que fe fogeytaífe a aprender: Mi- 

jer ejt is^ qui ante compulfiis ejl docere^ quam difeere. Reforme 
a vida, modere os appetites do animo, trazendo diante de 
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íeus olhos aquella celebre fentença de Seneca, que diz: que 
o Medre naò fò deve carecer de toda a culpa , mas ainda 
deve pôr todo o cuidado em evitara fufpeita delia: Pr^cep- 

tores non folum carere crimine tarpitudints 3 fedeíiamjufpiaone 

oportet. 

O principal cuidado que devem ter os Medres j he iní- 
truir na doutrina Chridã, e bons codumes aos mininos, 
naõ lhes enfmando couías fuperduasjçom que mais fecon- 
fundaõ, do que aproveitem: períuadaos ao temor de Deos, 
e amor da virtude, para qift dede modo ao mefmo tempo 
que creícerem nos annos, íe adiantem também nos bons 
codumes. Tudo diz Ouven: o que nos primeiros annos le 
aprende, dura nos outros , e principal mente os vicios. 

Heu male diluttur^ teneris quod mentthus háLfit ^ 

Praferttm durant qUíZ didicere mala. 

Devem também os Medres naÒ ferem tibios em repre- 
henderem, e cadigarem aos diícipulos 5 porque ocadigo 
naõ fe encontra com o amor, pois o mefmoDeos aos que 
ama cadiga: Qms enim diligit Dominus corrigit , fer’ quafi pater 

in flio, complacet fibi. E ocadigofe he demaíiado parece ty- 
rania; íe proporcionado he remedio; o Medre ha de terhü 
modo no cadigar, outro no perdoar, de tal forte, queúaõ 
pareça tyrano, nem fejalifongeiro: todo o extremo he vi- 
cioío. O Medre que he rigoroíoem extremo , mais eícan- 
dalizaque eníina, pois como dizS.Jeronymo: naõ ha cou- 
ía mais torpe que o Medre furiofo. Nihtl efl f^dius pneceptore 

furiofo. O Medre que he demaíiadaraente brando , mais li- 
íongea que enfina 5 porque a vara , e correcçaõ , íao as que 
daõ a labedoria ao minino : l^irga^ atque correptio trthutt Ja- 

pientiam. Leonidas , e Aridoteles eníináraõ a Alexandrej 
Leonidaso perverteo com feus vicios, Aridoteles o refor¬ 
mou com fuas virtudes; Leonidas fazia mais caio de com¬ 
prazer ao godo do difcipulo, que de fatisfazer á obrigaçaô 
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de meftre ; Ariftoteles fazia mais apreço de cumprir com 
fua obrigaçaõ, que de agradar a vontade de Alexandre 5 e 
por iíTo Leonidas foy iiíongeiro, ÔC naõ meftre ^ c Arifto- 
teies foy meftre , e naõ liíongeiro: e quem nefte exercido 
quizer ler íingular ha de imitar a efte, e naõ leguir aquelle, 
obíervando oquediz S. Gregorio: que o rigor ha de mo¬ 
derar a maníidaõ, e a maníidaó o rigorj porque defte modo 
nem aquelle fera odioío, nem efta deícuidada : Kegatdifd- 

^lin& rigor manjuetudinem , Êf manfuetudo ornet rigor em , ^ (ic 

alter cÕmendatur ab altero) ut nec T^orfit rigidus, nec manjuetudo 

dijfoluta. 

Em fim, quem enGna ha de ter muita prudência , e vir¬ 
tude; porque aííim como todos os acertos íe attribuem aos 
meftres que enllnaõ, é naÕ aos difcipulosque aprendem; 
aílim também os erros q íe achaô nos mininos, faó nodoas, 
que fe poem na fama dos Meftres, que naõ eníináraõ bem; 
aftim o confirma Cicero: Si adolefcentes male morati evadant, 

idprim£ atatis formatorihiis potifjimum imputandum efi. 

Eftas faò as circunftancias, que conftituem ao Meftre 
perfeito, eeftes íaõ os Meftres de que os pays devem fazer 
eleiçaô para íeus filhos; porque nefte acerto, naõ fólucraõ 
os pays mayores créditos com o proveito dos filhos ; mas 
também para feu augmento interefta mayores luftres a Re¬ 
publica , íervindolhe de tanta utilidade efta boa educaçaõ 
naquella idade pueril, que expreffamente aííirma Plataõ; q 
tanto delia pende todo o feu bem , quanto da íua falta felhc 
íegue toda a ruina; porque fendo os homens,os que a confti¬ 
tuem,como aííirma o meímo Filofofo:mal fe poderá jaótar 
daquelle luftre,com que íe acreditáraõas Monarquias anti¬ 
gas, aquella que nos íeusCidadãos íenaõ verificaò as virtu¬ 
des, e prendas para íuftentaras prerrogativas, e obrigações 
do íeu governo,as quaes lhe provêm da applicaçaõ em quá- 
tomininos, edoeníino dos Meftres; por cuja razaõ deve a 

Repu- 
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JRepublica íer a mais empenhada na confervaçaô das Eí- 
cólas , verdadeiros feminarios em que os mirdnos íe iní^ 
triiem nas letras, e virtudes, com que depois as haò de acre- 
ditar, como bem o deu a entender o Filoíofo Sócrates no 
coníelhò, que deu para a reforma da Republica de Athe’ 
nas desfalecida doíeu bom governo, mandando pôr íum- 
mo cuidado na educaçaòdo minioos , e acrefcentamenta 
das Efcólas, entendendoque conforme o bom eníinojque 
tem na puericia aílim obraò depois quando homens. Bem, 
oconheceo também Ilaías , quando pelas deíordens ,que 
vioem Jeruíalemexclamou,dizendo: Aondeedáo Letra-' 
do, aonde eítáoMeífre dos mininos? Vio oSantoPtofeta, 
que naõ havia naquella Cidade nenhuma Eícóia para edu-t 
çaçaõ da puericia, e delfa faltâ entendeo lhe provinhaõ to¬ 
das as deíordens á lua Republica; donde claramente íe vè 
a grande utilidade,que íe lhe fegue da boa educaçaõ na pue¬ 
ricia, equaÒ precizasíaôas Eícólas para efta inftrucçaõ,de¬ 
vendo a Republica por feu proveito íe^r a mais empenha¬ 
da na ÍLia coníervaçaõ,íendo muito cuidado,que nos Meí- 
tresfe verifiquem as circunftanciasde íciente , e virtuofo, 
para que os mininos bebendoeftas doutrinas , vaò ao mef- 
mo tempo adiantando-íe nas letras,e crefcendo nas virtudes. 

CAPITULO II. 
Do enfino das Efcólas, com algumas adnjertenctas para os Mefres 

enfinarem com perfeição. 

TEmos viíloque da boa eleiçaôdos Aíeílres, naôfó re- 
fulta aos mininos conveniência no íeu aproveitamen¬ 

to, mas que a Republica também intereíía na boa educaçaõ 
dellesjporém o defejo de que aproveitem o feu tempo aprê- 
dendocom fundamento , e perfeição , me obrigou a pôr 
também aqui algumas advertências precizas ao bom exor- 
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diOj e regimen , que os Meftres devem obíervar nas íuas 
Eícólas, por ver os diveríos edillos, que ao preíente fe 
achaõ no enímo delias. 

Advertências na reparticao do tempo da Efcóla 

Deídeque a Eícóla íe abre ate'oMeftre entrar,he o tem¬ 
po para os mininoseníinarem hús aos outros a liçaô deler, 
e contar, e fazerem as matérias,para o que haò miíler huma 
hora. Nas Eícólas de grande concurfo , podem os Meftres 
eleger a dous mininos, para que nefte tempo hum ajunte 
as matérias, e íaiba os que naõ efereveraõ, e o outro faça o 
mefmo com as contas; porque aílimíe evita aconfuíaõde 
as virem trazer ao bofete. 

Ao Meftre he dadode íua aííiftencia (comofoy íerapre' 
coftume) duas horas e meya, nas quaes faz o íeguinte. Sen¬ 
tado o Meftre, que ferá em parte donde veja todos os diíci- 
pulos,pede as matérias, e pelo numero que fabe tem de eí- 
crivães, procura pelas que faltaô , e emendadas as manda' 
entregar a feus donos, deixando no bofete as dos que mere¬ 
cem caftigo, e também asque tem erros, que eftes íe naõ 
deixaõ paíTar íem íe advertirem:acabadas as materias,íe paí- 
faõ ás contas dos principiantes, que findas chegaráõ ao bo¬ 
fete osdecurioescom osfeus cadernos, e o Meftre lhos irá 
tomando, e examinando as contas,que eftando certas lhes 
mandará dizer fuas importâncias, e lhes ditará outras para 
a liçaô íeguinte; e as que eftiveiem erradas, as mandará fa¬ 
zer á íua vifta para lhas eníinar. Findas as contas, baterá o 
Meftre no bofete, para que os mininos íe ponhaõ em filen- 
cio; e entaõ por rol, ou pelos decurioés, íaberá os que fal- 
taõ,para mandar íaber delles, que he obrigaçaõ; porque o 
Meftre acceitando o minino deíobriga ao pay para cora 
Deos no enfino,e bons coft:umes,como ja difleraos,e mui¬ 
tas vezes nem íò faltaõ por rebeldes,mas por cabeça de ou¬ 

tros 
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tros mal inclinados. Feita efta diligencia manda o Meftre 
rezar ao cantor a oraçaò determinada áquelle dia, repetin¬ 
do os outros em voz alta, e entoada. Acabando de rezar fe 
diz algum capitulo, ou eníina o meftre o ajudar a Miíra,reí- 
pondendo todos aílim como rezaõ: ifto hc dando o tempo 
lugar, quando naò mandará aos meninos que lhe parecer, 
tomar liçaõ aos principiantes , os quaes naõ convem que 
íejaõ fempre huns, nem faibao os que haò de fer , fenaõ na 
hora em que forem mandados 5 porque aííim fe evita per-, 
doaremlhe por algumas peitas; os íinaes, o melhor he ferem 
os dias dos mezes poftos pela maõ do Meftre, que por elles 
labem os pays dos rebeldes fuas faltas. As cartas dos que os 
decurióes diíTerem naõ fabem liçaõ, ficaràõ nobofete para 
o Meftre lhas tomar, porque muitas vezes fuceede terem al¬ 
guma razaõ particular, c por efte meyo fe querem vingar 
delles, que em tal caio fe caftiga o decuriaõ perante os ou¬ 
tros para exemplo. Acabados os principiantes de dar liçaõ, 
que logo iraõ íahindo para aliviarem a Ercóla,iraõ chegan¬ 
do ao bofete os elcrivães,e contadores,e daraõ a íua aoMcf- 

tre. 
Advertências no enjino das orações , e doutrina Chrijia. 

Devem os Meftres repartir todas as orações pelos dias da 
femana principiando na fegunda feira no Padre noílo, e a- 
cabando na fefta feira na Confiííaõ geral , e Aáfo da con- 
triçaõ, e no íabbado a Ladainha de NoíTa Senhora,no fim 
da qual íe reza a Salve Rainha, e ultimamente o Cântico, 
que principia Vtrgem Soberana ,^c. Advertindo que ao re¬ 
zar do Padre noílo. Ave Maria, Confiííaõ, A6to de con- 
triçaõ, e Ladainha, devem os meninos eftar de joelhos, e 
o Meftre com elles para exemplo, e ás mais orações em pé; 
e pelo contrario he indecência, má criaçaõ, e efeandaloío 
a quem pafta, ver rezar os meninos aíTentados. 

B Os 
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Os Medres devem eleger para cantores das orações, la¬ 

dainhas aos meninos, que para iílo tiverem mais íuíiicien- 
cia, e trazelos mais favorecidos. 

Mandaráòaosque fouberemler, eftudar de cór os capi- 
tulosda Cartilha , para os repetirem em voz alta algumas 
vezes na lemana, antes, ou depois de rezarem,que he muy 
util para os mais aprenderem; a eftes que fervem de alivio 
a feus Medres fe premeaõ com íeus perdões, que com faci¬ 
lidade íe gadaò ( fendo neceífario ) hngindo fe ocadigo: 
os perdões naõ haõ de ter valor para a delobediencia ao Me¬ 
dre, palavras mal foantes, e alguam máinclinaçaõ, ou ví¬ 

cios, que íe achaõ nos meninos. 
Devem também os Medres eníinaro ajudar áMida al¬ 

gumas vezes na íemana , reípondendo todos os meninos 
em voz alta , e entoada. 

As fedas feiras de tarde íe refervaõ para nellas enfina- 
xem os meninos huns aos outros as orações por tempo de 
huma hora, ou pouco mais,fegundo quer o Medre,que aca¬ 
bada íe adenta a perguntálas, eífando os meninos em íilen- 
cio. Feito o exame das orações, o faz nos Myderios, prin¬ 
cipiando pelo final de Chridaõ ,Peíroasda Santiífima Trin- 
dade, Credo, Virtudes Theologaes,Scc. Finalmenteenf- | 
liando tudo o que he obrigado a faber o Chridão, quando 
chega a uíoderazaõ,e explicandolhoj porque naõ fóbaf- 
ta que os meninos laibaõ refponder, mas he necedarioque 
entendaõ o que reípondem, para o que devem ter os Meí- 
tres a Cartilha do Padre Medre ígnacio, o Compendio da 
Doutrina Chridã,por íer mais abreviada , e a Cartilha do < 

Padre Pvoberto Bellarmino para os exemplos,e também pa- ; 
ra as explicações. Findaa liçaõ , e explicaçaõ da doutrina | 
Chridã, íe pergunta o ajudar á Mifla , no qual devem ter 
cuidado,que os meninos pronunciem o Latim certo, ehs 
preciío, pelo que tenho obíervado, que quem o aprendeo 

viciado, , 
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viciado , ao depois ainda que latino o naô perde : depois 
deite exame íe mandaò dizer alguns capkulos , que acaba¬ 
dos entraòos contadores á competência, como em feu lu¬ 
gar diremos, e ultimamente acabaô rezando as oraçoens, 
que o Meltre determina, e no fim a Coníiíraõ geral. 

Advertência no enfmo do ler. 

Suppoílo que no feguinte capitulo moftro, como os Me- 
ílres devem eníinara ler, naô poíTo deixar também de ad¬ 
vertir, que aliçaô íe deve paílar, íegundoa capacidade do 
menino 5 porque fendo efte de idade tenra, ainda que de 
boa, e fácil apreheníaõ , fempre lhe he conveniente liçaò 
moderada, por carecer do perfeito diícurío, ecommayor 
razaõ lendo rude ; porque neíle cafo , íó fe lhe deve paííar 
a com que poífa a qualidade da fua memória , e com eíte 
deve o prudente Meítre uíar de menos rigor no caíligo, 
pois vemos que odemafiado mais lhe redunda em ruina, 
doqueem proveitoj porque aíílictode naô poder perceber 
a liçaò, e temeroío ao mefmo tempo do caftigo, que o in¬ 
timida, e mortifica, lhe confundem eftas coníideraçoens, 
de tal forte o frágil entendimento , que confuío ,e aereo, 
muitas vezes íuccede,que abraçando fó o medo natural,fe 
aufenta, e foge da Eícólaj e com eftes melhor he que o Me¬ 
ítre fe moítre mais refpeótivo , que juíticeiro , levando-os 
com caítigo moderado, e ás vezes hngido, applicandolhes 
a grandeza da liçaò, fegundo a capacidade dos talentos,até 
fe lhes irem purificando as névoas da rudeza, e alcançarem 
com o exercicio mais clareza de engenho. 

Defta advertência bem íe podem também aproveitar al¬ 
guns pays, principalmente aquelles , que imprudentes per- 
feguem aosMeífres, para que lhes adiantem os íeus filhos, 
naô querendo admittir o inconveniente da pouca idade,ou 

B 2 rude- 
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rudeza; parecendolhes que no darem os mininos por eícri- 
toSjOLi íentenças, coníifte o laberem ler, o que he ignorân¬ 
cia conhecida ; porque todas as vezes , que os Adtilres os 
paíTaõ das cartas de nomes, e orações lera perfeito conhe¬ 
cimento das letras, e íyilabas, aprendera o ler com mais db 
laçaõ, ecomo defeito de naõ laberem ao depois elcrever 
o que pronunciaõj o que aexperiencia nos moftra naquel- 
les, que aprendem o ler de outiva , queeícrevendo ao de¬ 
pois por junto, naõ fabem elcrever huma palavra fóra das 
que tem no traslado; como a melma experiencia, quehea 
melhor meftra de todas asíciencias,me tem moftrado,naõ 
ló quando tive Eícóla publica,mas ainda hoje em dia,era 
que mereço da popular aura elevarme cuidadola a fama á 
edimaçaõ dos principaes fenhores, e primeira fidalguia de- 
fta Corte de ambos os fexos, a quem cuidadofo firvo era 
enfinar a eícrever, darem-me alguns exceílivo trabalho era 
os pôr íufficientes para eícreverera o que pronunciaõ, por 
lhes faltar nos principios do ler , o lerem eniinados cora 

o precifo conhecimento das fyllabas. 

Advertências no enjino do eferever, 

A primeira, e principal couíaem que os Meftres devem 
inftruir aos principiantes, he o pegarem bem na penna > 
porque niílo eílá o tomarem bem o córte das letras ,e dií- 
poíiçaõ para efereverem liberal; para o que he neceííario, 
que os Meftres naõ conlintaõ , que os dilcipulos eferevaõ i 
fora de lua prelença, em quanto naõ eftiverem fixos no pe- * 
gar da penna, e no leu movimento; porque aííimevitaõ os i 

vicios que a maõ toma , que ao depois fe naõ tiraõ com fa- | 
cilidade; pelo que lerá de muito deícanço para os Meftres [ 
oadmittirem aos mininos, quãdo principiaó a ler,pegarem i 
no ponteiro na mefma forma, com que ao depois haõ de | 

elcrever com a penna. Qpe | 
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Que o tinteiro efteja á parte direita , e o íacudir a tinta 

da penna leja dentro neÍIe , e naõ fóra ; como também o 
largar da penna naò íeja emcima do bofete , nemmeten- 
doa na bocca , mas em o tinteiro. 

Qiie o papel efteja direito com o braço , porque aílim 
íe cícreve direito : a cofta da maò naò íeja deitada , mas a 
palma delia inclinada ao papel, para que a penna fique 
direita, o que melhor íe verá no Tratado íegundo. 

Qiie aíTentando-fe a maò com a penna para efcrever,naõ 
ha de íer com os dedos de todo eílendidos, nem de todo 
curvados, mas entre eftes dous extremos 5 porque para 
íe fazerem ashaftes poíleriorcs fe eftendem, e para as in¬ 
feriores fe curvaô. 

Que ao principio fe aprenda por letra com baílante 
altura , para que os dedos tomem movimento largo , do 
qual he facil paííar ao pequeno 5 e pelo contrario, íendo 
por letra miuda faz o movimento opprimido, de tal for¬ 
te , que dellc naò he facil tirar. 

Qi-ie ao fazer da regra íe naõ mova o papel, como al¬ 
guns , que quando vaõ eícrevendo , o vaõ puxando com 
os dedos da maò efquerda, cauía de a eílropear. 

Qii,e efcrevendo íe naõ aperte a penna demaíiadamen- 
te , porque faz a maò pezada, e a letra opprimida, e íóíe 
aperte oquebafte para a íegurar, para o que íaóuteis os 
aparos brandos 5 porque eiles naõ ccnfentem violência no 
eícrever^ com tanto que naò íejaò nimiamente ílexiveis. 

Que enhnem a cortar as letras dos dous abcedarios , ta¬ 
lhando-as á vifta dos diícipulos, e raandandolhas talhar, 
e naõ dandolhe os traslados para os imitarem , fem lhes 
enfmarem por onde as letras principiaô, e acabaò. 

Que as letras fejaõ feitas de huraa vez , enaò de peda¬ 
ços, nem pintando-as; porque aííim hcaôosmininoscom 
diípoíiçaõ para a eícreverem liberal. 

Que 
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Qae dem conhecimento dos eípaços que fe devem dar 
de ietra a letra , e de nome a nome , e também do com¬ 
primento das haftes. 

Que naò os admittaò a eícrever de junto, íem primeiro 
íaberera cortar bem as letras dos dous abcedarios, princi¬ 
palmente as do pequeno. 

Qae cortando as letras de huma vez ficando compoftas, 
e iguaes nas alturas, e diílancias , lhas enfinem a travar, 
levando de hum golpe as que puder íer j de íoite que naõ 
confundaò os caraderes huns com os outros, mas que fi¬ 
quem claros , e deftintos, para que aílim íe ponhaó há¬ 
beis em efcreverem liberaes. 

Qae os admittaò a rafgos , cortando de hum golpe as 
letras grandes, e fazendo pennadas ; porque eftas nem 
íó fazem gala na letra, mas o feu ufo deftreza na penna. 

Que naò os mudem dos regrados a pautas negras, íem 
efcreverem bem aíTentados nelies; e o meímo obferva- 
láò no largar da pauta. 

Que no ufar da pauta feja aíTentada a matéria, e naò le- 
vantandoa para a ver pelo tranfparente, que em tal cafo 
mais íervirá de ruina , que de proveito. 

Qi-ie lhes evitem as vilagens, que alguns coftumaò fazer 
na bocca , e olhos, como também inclinando a cabeça 
para algum dos lados. 

Suppofto que eftas advertências no enfino do efcrever pa¬ 
recem mais para o particular, que para o commum, podem 
osMeftresobíerválas nasEfcòlas com pouco trabalho feu j 
porque íó eíle confifte em admittirem a efia doutrina aos i 
primeiros meninos, que feitos práticos neíle bom coftu- 
me , íerviráò de alivio a íeus Meftres , íervindolhes de i 
decurioens para os mais principiantes que accrefcerem, j 
que com os exames de cada femana, totalmcnte íe apec-1 

feiçoaráò inteiros efcrivães. 
Advsr^ >1 
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Advertências no enfino da conta. 

Devem os Meílres , aífim que os meninos foubcrem 
as quatro eípecies até regra de tres, naõ os mandarem en- 
jíinar pelos decurioens , mas chcgaráõ ao bofete com os 
jfeus cadernos, e o Meftre lhes ditará a conta que lhe 
jhouver de paííar , fegundo a regra que cada hum der, 
explicandolha, para que o menino entenda , e perceba o 
fundamento do que aprende , lançandoa no caderno para 
a fazer. Também íerve de muito aos principiantes faze¬ 
rem o mefmo alguns dias na femana, ditandolhe contas 
deíõrnar, para que aííim aprendaõ a aíTentar numeros. 
Eíle he o perfeito modo de eníinar a contar 5 porque la¬ 
bem o que aprendem , tomando conhecimento das re¬ 
gras para laberem ufar delias , que paíTandoas o Mellre 
ipela í ua maõ, íem mais explicaçaõ , he eníinar de outiva, 
como a experiencia me moftrou , tendo Eícóla publica, 
aceitar alguns meninos, que tendo dado quebrados, eou¬ 
tras regras , naõ labiaò aííentar pela fua maõ huma pe¬ 
quena conta , e fe lha paííava, por mayor que foíle , a fa- 
ziaõ , o que tudo procede de naõ os eníinarem a aííentar 
mimeros, e pela lua maõ lançarem as contas , explican- 
.dolhes os Meftres os fundamentos , e lerventia delias. 

Também ufaõ nas Efcólas ar2;umentos na taboada , e 
lomar, o que parece acertado ler nas fedas feiras no re- 
ftante da liçaõ das oraçoens, e naõ ló no fõmar , e ta¬ 
boada , mas também lerá rauy util o fazerem-no no di¬ 
minuir, perguntando: quem de tantos tira tantos, &c. 
e no repartir : em tantos que vezes ha tantos ? porque 
icom eílas noticias , quando os principiantes chegaõ a 
dar eftas efpecies as aprendem com menos trabalho , e 
os que as daõ adquirem mais facilidade. 

Exa^ 
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Exames z^Taes» 
o 

. De muito íervem os exames, a que chamaó correição, 
que íe fazem de oito, ou de quinze em quinze dias, íegun^ 
do determina o Meftre , o qual naõ tem dia certo , em ra-í 
zaò de íe naõ aufentarem alguns meninos. Coníifte a cor-; 
reiçaõ em o Meftre tomar liçaõ aos principiantes, exami^ 
nando-os íe conhecem as letras , e fe as íabem ajuntar , e 
naõ fabendo,fe inquire íe he por culpa do decuriaõ,para o 
mudar a outro, e íe íabe bem, le premea o decuriaõ, para 
que os mais íe cancem para merecerem. Examinaõ-íe os 
contadores nas regras que tem dado , e nas taboadas , e 
aosefcrivães em íoletrarem nomes , dizendo as fyllabas 
de que fe compõem, e as letras que formaõ as fyllabas,co- 
mo adiante diremos, e juntamente podem os Meftres eníi- 
nar algumas regras da nofta Orthografia, advertindo quan¬ 
do haõ de ufar de letra grande, ou capital, e dos accentos, 
e outras que íaõ fáceis para meninos, o que melhor íe verá, 
no Tratado terceiro. 

Eftas explicações faõ muy preciías, e he obrigaçaõ do i 
Meftre enfinálas, que como ostraslados pela mayorparte; 
íejaõ para aprenderem os meninos por elles a talhar bem as; 
letras, ainda que efteseícrevaõ por grande numero delles,, 
naõ he o que bafta para íaberem com fundamento eícrever: 
certo. 
■ Naõ pareça juftificada a opiniaõ dos que dizem , que o« 
efcrever com certeza fó fe aprende nos Eftudos grãmati-- 
caes,oque naõ duvido, que mais íe purifiquem na melhor] 
certeza, derivada da fonte do Latim ; porém como nem to-i 
dos os que fahem das primeiras Efcólas leguem os Eftu-j 
dos, ao menos para os que tomaõ outros empregos, lhes íec-i 
virá de grande proveito,terem íahido com os primeiros dG-| 

cumentos:; 
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cumentos das regras geraes, para com elles eftarem hábeis 
para fe aperfeiçoarem ( querendo) pelos volumes, que tra- 
taò deftas regras, o que naõ faraó com facilidade fem as no¬ 
ticias dellasj e fínalmente por fer disluftre para o Meítre^ 
lahirem os diícipulos com bom córte de letra, e perderem 
parte da eftimaçaó, pelo que a eícritativer de errada* 

Apojías das materiaSi 

De muita utilidade fervem as apoftas das matérias, pois 
com ellasfe augmentaò no bem eícrever 5 mas advertin¬ 
do que naó convem , que os meninos vaô á apoíta , íem 
primeiro o Meftre lhas examinar dos erros , porque eftes 
íe íaò cenfurados de quem vota, íe diículpaò os meninos, 
dizendo: aílim eftá no traslado , que he o meímo que 
dizer, aílim nos eníina o Meftre. 

CAPITULO IIL 

Do methodo que os Jidelires hao de observar com 

os meninos no enfino do ler» 

Uulgat exordio com que eníinaó a ler os Meftres, he 
principiando a dar a conhecer ao menino as vinte e 

hiima letras do Abccdario , das quaes íe compoem as 
íyllabas, naõ fó de todo o nofto Idioma, mas as de outras 
muitas naçOens do Mundo, que ufam do Abcedario da 
lingua Latina, e logo paífaõ ás cartas de , e Bam^ e dahi 
a nomes, oraçoens, e varias efcritas, como fentenças , e 
feitos. E moftra experiencia , como melhor meftra de 
todo o efpeculativo das íciencias, que de todo efte traba¬ 
lho , ficaõ os meninos quaíi com a mefma ignorância com 
que principiaram 5 porque o mayor fruto, que íiraõ de- 

C fta 
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íla doutrina , he o conhecimento das letras, e íoletrarem 
os nomes fem os proferirem inteiros 5 e aílim os que neí- 
ta fórma chegaõ ao fim pertendido de laberem ler, o de¬ 
vem mais á lua habilidade , do que á diligencia dos Meí- 
tres , que os eníinaò por efte dilatado caminho , penofo 
aos principiantes que o inveíligam , c ignoraõ outro por 
lhes naõ ler moílrado ; porque naò fe adverte , que o la¬ 
ber ler, naò ló coníifte no conhecimento das letras, mas 
também na compofiçaò das lyllabas com que le fórmaò 
os Nomes , Pronomes, Verbos , Conjunçoens , e Ad¬ 
vérbios , &c. He a letra huma minima parte da voz com- 
pofta , he a lyllaba hum tom mais perfeito , que confta 
de varias letras coníoantes, cuja voz faz cadencia lem- 
pre em huma fó vogal ; porque a lyllaba que fe pre- 
faz em huma fò vogal fem coníoante , abufivamenic 
fe diz fyllaba , e lhe chamaô os Autores, Monogram- 
ma, como no,U , de graúdo. He a palavra huma expli- 
caçaõ fignificativa , perfeita , e inteira, que fe compoem 
de difíerentes fyllabas. A letra he hum final , que pelo 
feitio diverío de cada huma , facilmente le percebe no 
íentido , dizendo-le ao principiante o como le chama , e 
entregando efte na memória o leu nome, fica certo no 
conhecimento delia 5 porém como as lyllabas lejaò infi¬ 
nitas pela variedade dos lugares, em que as letras fe poem 
a cada huma , de que le colhe , que a qualquer mudança 
de letras, le proferem differentes pronuncias por variarem 
as fyllabas 5 parece que na formaçaò delias coníifte o prin¬ 

cipal , e o mayor trabalho do menino , em que os Meí- 
tres devem cuidar muito bufeando os meyos mais con¬ 
venientes, fuaves, e fáceis, para que a percepção do feu 
leve engenho fe capacite a comprehender com facilidade 

a compofiçaô das fyllabas. 
Por faltar cm a mayor parte dos Meftres efta doutrina, 

vemos. 
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vemos, que os meninos andaò fem faber ler vários annos 
nas Efcólas, e chegando com effeito a íepararem as íyl- 
labas , ou conhecerem as letras ajuntandoas , com que 
íe forma cada íyllaba das palavras que vaõ lendo, lhes 
he neceíTario novo eníino para eícreverem o que querem 
dizer , por lhes fldtar faberem que couía íeja íyllaba , e 
com que letras íe devem compòr as íyllabas das palavras, 
que intcntaõ eícrever; mas com o favor Divino entendo, 
que defte breve refumo colheremos o maisfacil modo, 
e fuave meyo para alcançar o fim que pertendemos. 

REGRÂS mJE OSMESTRES^DEFEM 
guardar no enfmo das cinco cartas, que vaõ no 
fim dejie 2 ratado , e as mais circunf andas 
nelle apontadas, para os meninos aprenderem 
bem^, e com brevidade. 

Eita a primeira carta de fyllabas , que principiaô no 
Ba , ç. acabaô no Za , primeiramente por íua ordem 

inftruiràô os Aleftres aos meninos ( como he vulsar coftu- 
me ) no conhecimento das vinte e huma letras do Ab- 
cedario , e para que as íaibaò deílinguir , e conhecer a 
cada huma per fy , lhas perguntarão os Meílres íalteadas 
ern diverías partes doAbcedario, declarandolhes que del¬ 
ias as cinco í?, <?,/., 0 , íe chamaô vogaes , e que ha 
opinioens de íerem leis , por lhe ajuntarem o y, a que 
chamaô ypfilon , e que rodas as maisíe chamaô confoan- 
tes; em cujo conhecimento bem certos os meninos, da- 
ráô os Meftres principio ás regras das íyllabas ; e aílim 
como para que vieííem no conhecimento das letras do 
Abcedario, lhes foy neceíTario lhes perguntaífem osMe- 

C 2 ftres 
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ítres ora o h, ora o x , ora o d, ôcc. para que por efle mo-' 
doas foubelTem diderençar 5 e conhecer cada hurna per 
ly 5 aííim também para que vaò conhecendo as íyllabas 
das liçoens que lhes forem paíTadas, lhas iraõ os Meftres 
perguntando lalteadas com a mefma ordem com que os 
inftruiráõ no Abcedario, de modo que em qualquer das 
fyllabas, quelhe for pofto o ponteiro ,dizendo as letras 
de que fe compoem as faibaõ íem duvida íoletrar. 

Além do referido^ íe devem notar nefta primeira carta 
(como nas mais) duas eircunftancias muy importantes, 
em o eníino das quaes erraò a mayor parte dos Meftres. A 
primeira circunftancia que íe deve obíervar, he nas íyl- 
íabas, que principiaõ porC , e a íegunda nas que princi- 
piaò por G; nas que principiaõ por C , erraÕ os Meftres 
no c-f, e ci, principiando com voz de C, e acabando com 
a de Q., dizendo nefta fórma , c , i?, que^ c, /, qm ( o que 
naò ha) devendoas pronunciar no principio com a voz 
de C , e acabar cora a de S , dizendo aííim , ce, fe, ci, 

fi, e para que eníinem com pouco trabalho , e íem con- 
fuíaõ , ponhaò plica nas tres fyllabas Ca, co , cu , que a 
do ce, ç. ci, delia naõ carecem, e aííim ficaõ todas as cin¬ 
co fyllabas da regra principiando eom voz de C , e aca¬ 
bando na de S , e na íeguinte regra poráò as tres , Ca,co, 

cu , íem plica , porque entaô íe pronunciaõ comoíonido 
de 0^5 advertindo que além de aprenderem os meninos 
cora fuavidade, lhes íerve de tomarem conhecimento do 
fonido que fazem eftas íyllabas com plica , ou íem ella. 
A íegunda circunftancia que fe deve notar, he naslylla- 
bas, que principiaõ por G, errando os Meftres na pronun¬ 
cia de Ga ,go, gu , por íoletrarem com íonido de U , di > 
zendo , Gua , ffuo , guu ; e para que vejaõ como devem en* 
finar as cinco fyllabas da regra , notem como loaõas fyl- 
lubas primeiras dos exemplos íeguintes : Gama , Guedes, 

G Ui ornar. 
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Guiomar, Gomes ^ Guterres. Também tem diverío fonido 
as fyllabas de Gue , e gui, naõ levando, U , como fe vê 
nos exemplos, Gemido ,giejla , que he muy diverío Gue^ 

dc ge y e gui, de gi. 

De todas eftas circunftancias, he muy preciío, que os 
principiantes tomem inteiro conhecimento 5 como tam¬ 
bém dc todas as íyllabas, íabendoas pronunciar em qual¬ 
quer parte que lhes forem perguntadas 5 porque nifto eílá 
todo oíeu adiantamento, como bem íe deixa ver no limi¬ 
tado eníino deíla primeira carta , que íe os meninos efti- 
verem bem veríados nas fyllabas delia , e lhe efcreverem 
nomes que íe componhaõ das mefmas íyllabas, como 
Eido, ‘vtda , titulo , ^c. e lhas mandarem loletrar afiadas, 
muita ferá a rudeza íe no fim delias lhes naõ fizer con- 
íonancia percebendo o vocábulo 5 e fe com taõ pouca 
noticia claramente vemos que os meninos lem , que íe- 
rá tendo conhecimento das mais fyllabas, e por efta meí- 
ma razaò naõ palfem os Meílres aos meninos de huma 
carta a outra , lem eftarem bem veríados nas fyllabas, 
por coníiífir fomente nellas toda a facilidade de íaberem 
ler 5 como também a de íaberem efcrever o que pronun- 
ciaõ. 

Confta a fegunda carta de fyllabas que acabaò na con- 
íoante , w , e a terceira fe compoem de duas , pela razaó 
de moftrar a coníoante , I, antes , e depois da vogal , e 
na meíma fórma hta quarta com a confoante , r: neftas 
duas cartas que tem as íyllabas com a confoante, /, r, an¬ 
tes, e depois da vogal, ponhaõ os Meílres grande cui¬ 
dado , que os principiantes tomem inteiro conhecimen¬ 
to delias , para que quando efcrevcrem , naõ errem nos 
vocábulos que levaõ as taes íyllabas, como vemos em 
muitas efcritas , que por firme efcrevem, por carta 
cr ata , por palma gíama , e outros muitos , cauía de naõ 

adver- 
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advertirem os Aleftres aos principiantes o íonido que fa- 
zem eílas coníoantes , antes ou depois da vogal 5 pelo 
que íaò mais preciías , que as de Ba , &c. e Bam , &c. 
porque edas n-aõ tem confuíaõ , e aquellas íim , por ra- 
zaó da fyllaba Bla levar as meímas letras que Bal, e aílim 
as maisj e por efta cauía devem os Aleftres na recorda- 
çaò deftas duas cartas , ao meímo tempo que mandarem 
íoletrar a fyllaba Bla, logo a áç.^Bal, e aílim todas que 
fe contem nas dittas cartas, entregando na memória do 
principiante o íonido diverío que tem huma da outra , pe¬ 
los lugares em que tem a confoante /, ou r. 

Sabendo o principiante as cinco cartas que rtioftro no 
íim defteTratado , ou para melhor dizer as íyllabas dei- 
las , dará o Aleftre principio ás cartas de-nomes, e ora- 
çoens, nas quaes virá o principiante no conhecimento 
das mais fyllabas que faltaô , que íaó as que acabaõ em 
í, e outras, que com muita facilidade as perceberá pe¬ 
la noticia que tem , das que íe incluem nas cinco carta?, 
como me tem moftrado a experiencia , pelo que he efeu- 
íado fazerem-íe cartas deftas íyllabas por fugir á confu- 

zaõ 
Nas Efcólas pódem os Aleftres verfar aos meninos em 

todas as fyllabas íem trabalho íeu , mais que mandálos 
pôr em competência huns com os outros, perguntando 
aílim : como diz e ,r, a, s, como diz p , r , 0 , n , e, aílim 
outras. Também he muy importante mandálos íoíetrac 
nomes, principalmente aos queeícrevem, fazendolhes di¬ 
zer as letras que fermaò as fyllabas , de que fe compoem 
o nome que íoletráraò , ou para melhor dizer depois de 
íoletrar o nome dar o numero das fyllabas de que íecem- 
poem , e as letras que lhe fórmaò as fyllabas, para que 
íaibaò eferever o que pronunciaò. 

Nas cartas de nomes, e oracoens enfinaráó os Aleftres 
primei- 
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primeiramentej perguntando as letras da liçaõ , que hou¬ 
verem de eníinar, ( no cafo que o menino naõ eUeja de 
todo nellas corrente ) e logo lhas iraò fazendo al.untar, 
íeparando as fyllabas humas das outras , para que o_mc- 
nino perceba as com que fe forma o vocábulo , e naõ ío- 
letrando de outiva, nem também como alguns obíervaõ, 
metendo entre letra , e letra a palavra * hum, como v*g. 
leníinando o nome de Pedro , eníinaò aílim: hum />, hum 
e, pe, hum d, hum r , hum 0., dro, que fíndo o nome, 
iperde o menino a confonancia que fazem as fyllabas , 
vicio difficultofo de tirar aos que foraó criados com elle; 
icomo também me tem moftrado a experiencia , e eníi- 
nando nefta fórraa tirando a palavra , hum , he o perfei¬ 
to modo de enfmar, como bem vemos , que para o me¬ 
nino tirar fruto da liçaõ, ha de ir nomeando as letras; e 
tanto que chegar a ultima, que fórma fyllaba, darlhe o 
tom , que ellas fazem , e aílim todas as mais até findar o 
nome, e defiie modo iraõ os Meftres induftriando aos 

■meninos , até paíTarem a eferitos , e fentenças , que os pri- 
imeiros íeraò de letras boasprincipalmente certas, para 
I que naõ percaõ a boa doutrina que alcançaraõ nas primei- 
i ras, e nellas fe acabem de aperfeiçoar , o que naõ po- 
! dem confeguir em eferitas erradas i porque a eftas íó íe 
Ipaífaõ os meninos, quando tem fuííiciencia para çonhe- 

I cerem os erros, e lerem íem íoletrar. 

[ 

I 
i ' 

Primei-' 
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Primeira Carta. 

Abcdefghilmnopqrstuxz. 

' Ta 

a e 1 o u. 
■ 'i 

Ba be bi bo bu Ma me mi mo mu 
C,a ce ci ço cu Na ne ni no nu 
Ca co cu Pa pe pi po pu 
Da de di do du Qua que qui quo quu 
Fa fe fl fo fu Ra re ri ro ru 
Ga guc gui go g^ Sa íe fl ío fu 
Ge gi Ta te ti to tu 
Ha he hi ho hu Va ve vi vo vu 

Ja je ji jo Xa xe xi xo xu 
La le li lo lu Za ze zi zo zu. 

Segunda Carta. 

Abcdefghilmnopqrstuxz. 
a e i o u. 

Bam bem bim bom bum 
C,amcem cim çom çum 
Cam com cum 
Dam dem dim dom dum 
Fam fem íim fom fum 
Gam guem guim gom gum 
Gem gim 

Ham hem him hom hum 
Jam jem jim jom jum 
Lam lem lim lom lum 

Mammem mimmom mum 
Nam neui nim nom num 
Pam pem pim pom pum 
Quâ que quim quom quum 
Ram rem rim rom rum 
Sam íem íim íom fum 
Tam tem tim tom tum 
Vam vem vim vom vum 
Xam xem xim xom xum 
Zam zem zim zom zum 

'Terceira 
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Terceira Caria, 

Ab c d efg li i 1 m n O pqi : s tu X z. 

Bal bei bil bol biil Sal íel fll foi fui 
Cal cel cil col cul Tal tel til tol tul 
Dal dei dll dol dul Vai vel vil vol vul 
Pal fel fll foi fui Xal xel xil xol xul 
Gal guel guil gol gul Zal zel zil zol zul 
Jal jel iil jol jul — 

Mal mel mil mol mui Bla ble bli blo blu 
Nal nel nil nol nul Cia cie cli cio cia 
Pal pel pil pol pul Pia de fli flo flu 
Qual quel quil Gla gle gli glo glu 
í.al rei rü rol rui Pia ple pli pio plu 

^aria Carta, 

Ab c d efg h i 1 íu n o pqi L* S t U X Z 

Bar ber bir bor bur Tar ter tir tor tur 
Car cer cir cor cur Var ver vir vor vut 
Dar der dir dor dur Xar xer xir xor xur 
Par fer fír for fur Zar zer zir zor zur 
Gar guer guir gor gur 
Jar jer jir jor jur Bra bre bri bro bra 
l.ar ler iir lor lur Cra cre cri cro cru 
A'lar mer mir mor mur Dra dre d ri dro dra 
Nar ner nir nor nur Pra fre fri fro fra 
Par per pir por pur Gra gre gri gro gra 
Quar quer quir Pra pre pri pro pra 
Rar rer rir ror rur Tra tre tri tro tra 
Sar fer fir íor íur Vra vre vri vro vru. 

D Qmnta 
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^Imnta Carta. 

Abcdefghiklmnopqrstuxyz. 

K\ el il ol ul Au eu ou 
Am em im om um 
Aii en in on un Cha che chi cho chu 

As es is os us Lha lhe Ihi lho Ihu 

Ar er ir or ur Nha nhe nhi nho nhu 
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TRATADO 
SEGUNDO, 

QUE ENSINA Á ESCREVER TODAS AS 
fôrmas de letras, que ao prefenteíe ufaô,e dos inftrumé- 
tos para bem íe efcreverem , com as advertências , e 

avifos neceíTarios para fe aprenderem com fun* 
damento, e brevidade, 

CAPITULO I. 
Vosinftrumentosye aderefosnecejfarios para fe efcre^verem todas 

as fôrmas de letras. 

I 

A5 pôde o Artifice exercitar com primor as ma¬ 
nufacturas da fua arte íem bons inftrumentos , e 
nefta com mais razaó porfer a principal de todas j 
pelo que trataremos primeiro dos inftrumentos, e 

adereços,' e findos elles das fôrmas das letras. 

Do papel, e pergaminho. 

Ha Varias qualidades de papel, huns Ía5 paftentos, que 
ao efcrever naò fô paíía a tinta , mas também a efpalha^ 
outros que naò a efpalhaõ, porém a chupaôj a outros íe naò 
une a tinta por demaíiada colla, e pela mayor parte íaõ fa- 
rabulhentos, e afperos j outros tem barbotes, ou cabelli- 

nhoSj 
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nhos, que ao eícrever íe pegaõ no bico da penna ; e fina - 
mente outros tem em partes olhos como bicos de alfinetes, 
que mal íe alcançaó com a vifta, e chegando a elks a pem 
ria , paíla a tinta a outra parte 5 e para fer bom, ha de kr cla¬ 
ro lizo, fem barbotes, todo igual, e bem collado. O todo 
ig-ualíe conhece pelo tranfparcnte, pondo-o contra a luz, 
bem collado, que eícrevendo-íe nelle naò fique a letra com 
mais 8;rolíura,que a que der a penna , e o melhor he , o 
que tocado com a íaliva naò pafla de improviío, e o met- 
mo íe alcança nos olhos íe os tiver. 

O melhor pergaminho he o de bezerro reípreníadOj 
ha outros de pelles de carneiros: deftes os melhores íao 
OS brancos , lizos , fem cal, e manchas 5 eftas fe vern pon¬ 
do-o contra a luz , que como pela mayor parte fao de 
gordura , fazem faltar a tinta depois de fecca, e quando 
a neceíTidade obrigue a efcrever íobre as taes manchas, 
para que naò falte a tinta , fe esfregaÒ com dente de alho, 
deixando-o primeiro feccar , para íe efcrever ; e fêndo 
cal , íc lhe tira esfregando-o com panno encerado, iam- 
bem os ha paflentos , o que íe alcança efcrevendo-íe 

nelles. 
Dos tinteiros > e poedouros. 

Os tinteiros de chumbo, e oífo íaó os melhores, pela 
boa conferva que fazem á tinta , e naò os de vidro, por¬ 
que a adelgaçaò de maneira, que^ ao efcrever cahe da 
penna. Os melhores poedouros íaô os de feda crua fina, 
e por torcer, que os de feda cozida logo apodrecem. A 
tinta íerá a quantidade que quafi nadem os poedouros, 
para que ao tomar delia bafte chegarlhe o bico da pen¬ 

na. 

Das 
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Das tintas. 

A tinta íe faz por dous modos, huma de agoa, e outra 
de vinho: afórmadelias he a feguinte. Em huma canada 
de agoa de chuva, ou cifterna, íelançaráô quatro onças de 
galhas finas das mais pequenas, pefadas, crefpas , e denegri¬ 
das, feitas em tres, ou quatro pedaços cada huma , quatro 
onças de caparrofa da mais verde feita em pó, e íe lhe ajun¬ 
tarem huma caíca de romã vermelha feita em bocadinhos, 
ajudará a fazer bom preto, huma onça de gomma arabia, 
outra de açúcar candi, ou do branco, a que chamaò bati¬ 
do Tudo eftará de infuzaó em vaíilha vidrada , que naõ 
tenha fervido, por tempo de doze dias, em os quaes ferá 
mexida de manhã, e tarde com páo de figueira, e no fim 
delles fe tirará a tinta coada por panno rallo, e nas fezes que 
ficarem) íe lançará meya canada de agoa, por outros tantos 
dias, que mexida na fórma íbbredita , fe tirará outra tinta 
taó boa como a primeira. Recolhida a tinta em vidro fe lhe 
deitará tres, ou quatro oitavas de pedra hume virgem em pó. 

A de vinho fe faz do meímo modo, lançando em huma 
canada de vinho branco, que feja delgado , e íem geílo, as 
quantidades de galha, e caparrofa acima ditas 5 advertindo, 
que a gomma, e açúcar fe derrete á parte em agoa, e fe lan¬ 
ça na infuíaõ , porque o vinho naõ a desfaz bem. E naò 
fáçaò os curiofos pouco caio deftes ingredientes ; porque 
o açúcar naõ íó faz unir a tinta ao papel, mas também im¬ 
pede a que naõ caya da penna , e a pedra hume he preciía, 
porque impede o paQara tintaj pelo que, quando o papel 
paíla,íe lança mais pedra hume em o tinteiro , eaííim os 
mais como a gomma para ofeccante, &c. e advirto que a 
tinta pofta ao Sol fe engroíla, o que ao depois impede o 
correr na penna. 

Efta he a melhor tinta, que a experiencia me tem mof-- 
trado, 
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trado, aííim das receitas que andaô impreíTas, como das 
particulares. Alguns approvaõ a daagoapor íer mais del¬ 
gada, o que he íem duvida 5 porém tem o defeito de criar 
bolor nos tinteiros, o que naõ tem a do vinho, e tem me¬ 
lhor preto que a da agoa. 

Eíía meíma tinta íe faz em duas horas, ou pouco mais, 
cozendo ao fogo as quantidades acima ditas,accreícentan- 
do-lhe meyo quartilho de vinho, que diminuirá no coíi- 
mento, e paraíe faberfeeftá feita fe provará no papehpo- 
rém tem o defeito de naõ correr taõ bem, como a de infu- 
faõ, para o que fe adelgaçará com agoa de pedra hume. 

Também íe póde ufar delia por outro modo, fazendo a 
galha, e mais ingredientes em póíubtil , que lançado no 
vinho, ou em agoa , de improvifo fará tinta , mas tem o 
defeito de fazer muito pé. Eftes meímos pós esfregados 
no papel, efcrevendo-fe nelle com agoa , ou vinho, tam¬ 
bém logo fe vay fazendo preta a eícrita. 

'Tinta para a letra Komana , antiga , e pennadas. 

A tinta para a letra Romana, antiga , e pennadas ha de 
íer algum tanto groíía, para o que íeajuntaò pós de çapa- 
tos dos mais pretos, que amaífados com huns pingos de 
mel, íe fazem paftilhas, e depois de íeccas desfeitas em a- 
goa gommada fe lançaõ no tinteiro, de lorte que fique com 
fufficiente corpo para fe efcrever. Os mefmos pós com a 
quarta parte de anil da índia bem moido, amaííados com 
vinho, e adelgaçados com agoa de gomma Arabia, e açú¬ 
car partes iguaes, fazem excellente tinta para o meímo ef- 
feito. Também he muito boa a tinta da China moida em 
agoa gommada. Eftas tintas naõ perdem o preto , e pelo 
contrario a da galha , que por tempos fe faz parda , e pela 
mayor parte amarella 5 cauía da caparrofa. 

Das 
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Dãs pennas. 

As peanas para ferem boas haõ de ter os cannos com¬ 
pridos, groíTos, ( naò demafiadamente) lizos, brancos, ri¬ 
jos , e dcigados na qualidade : o rijo íe conhece apertan- 
doâ nos dedos, e o delgado em fer craníparente 5 íeraò da 
aza direita por íe accoramodarem melhor aos dedos 5 co- 
nhecem-íe tomandoasna maõ em fórmade eícrever cahir 

a mayor pluma para o peito, e a menor para fóra. 

Do coZjimento das ^ennas. 

As pennas tiradas da ave íaõ cruas, chéas de cafpa, com 
alguma gordura , e para ficarem liías , e rijas fe cozem em 
cinza de pinho, íobro, ou de vides na fórma leguinte. A 
cinza peneirada , e quente ao fogo com o calor que poíla 
lofrèr a maó, ou metendolhe a pluma de huma penna naò 
fahir toftada , íe lança em hum taboleiro , e íelhe metem 
os cannos das pennas ate' á pluma, eftando aílim até a cin¬ 
za esfriar 5 e tiradas fe lhe rafpa a pluma, ou cotaõ chega¬ 
do ao canno, para que fiquem como as que vem de fóra. 

Dos aparos das pennas. 

Para íe eícreverem todas as fôrmas de letras, pennadas, 
e debuxos faõ neceífarios quatro aparos. Para a letra curfi- 
va liberal, he o aparo comprido, os bicos de igual groíTu- 
ra, hum tanto largos, e brandos : o aparo comprido faz eí¬ 
crever defafogado, o que naõ tem o curto, que para íe ufar 
delle ha de íer eícrevendo a prumo, por evitar borroens, e 
tendo os bicos deíiguaes nas groífuras, ou nos comprimen¬ 
tos eípirra, principalmente ao rafgar a pennada,hum tanto 

largosa 
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largos, para que a letra fique com corpo, porque aífim tem 
mais graça, excepto a letra apoílillada , que para efia ferá 
o aparo mais delgados e ultimamente, íegundo a altura da 
letra, deve fer a groíTura da penna , porque aílira como a 
letra alta feita com penna fina fica íumida,e deíengraçada, 
aílim também a miuda feita com penna groíTa fica confufa, 
e brando, para queeícreva fuavemente lem repugnância, 
ficando a maô íenhora delia. 

Para a letra grifa, e baftardi heo mefmo aparo em quan¬ 
to ao comprimento , mas fó differem nos bicos, por fer o. 
da parte efquerda hum tanto largo ( fegundo o corpo que 
cada hum quer dar á letra) eo da parte direita delgadinho: 
no cortado dos bicos ha varios modos, como vemos emSe- 
nault Francez, que ao cortar delles enclina o canivete, de 
forte, que cortados fica o bico delgadinho mais curto. Vel- 
de, uíavade ambos os modos, ora deixando o mais largo 
mais comprido,ora o delgado.Caía nova,os corta em igual 
comprimento,que he o melhor, porque aílim ferve para to¬ 
da a maô; porém os curiofos que bem pegaòna penna in¬ 
clinando a palma da maò ao papel, para que a penna fique 
direita, cortem os bicos ao contrario de Senauk , dei¬ 
xando o bico delgadinho hum quafi nada mais comprido, 
porque aílim dá os finos muito fubtls, o que melhor moí- 
trará a experiencia. 

Os Francezes pela mayor parte uía5 defte aparo , po¬ 
rém curto , o que naò he deíacerto , por fazer mais fixo 
no dar dos groílos, e naò faltara penna , mas he neceíía- 
rio cautela no tomar da tinta, 

Para a letra redonda, ou Romaniíca, íendo miudinha, 
íupre o aparo grifo com os bicos iguaes nos comprimen¬ 
tos, por razaò de naò ficarem as linhas agudas da parte eí- 
querda, como na grifa, ou baíVarda; e paraamaisgroíía,e 
antiga, de que íe ufa nos livros de Coro, fe deve fazer o a- 

paro 
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paro mais curto , com pequena, ou nenhuma racha , para 
que fique rija; a largura dos bicos íerá conforme a groüura 
da letra, que fe quizer fazer, e quando deíla for muita a eí- 
crita, he melhor uíar da penna de ferro , ou metal, mayor- 
mente na antiga , que de ordinário fe eícreve em pergami¬ 
nho. 

Para pcnnadas de cifras, ou letras debuxádas ao modo 
de buril, he o aparo curto, os bicos iguaes no comprimen¬ 
to, e muito agudos, a racha dous tantos mayor que o bi¬ 
co, para effeito de fe poder rifcar fino, e groffo: coníer- 
va-íe efte aparo em agoa gommada , e em íua falta nafim- 
ples ; porque em feccando naõ ferve. Os referidos aparos 
vaò figurados no traslado numero primeiro. 

Para cortar a penna com facilidadeé 

Primeiramente fe pegará nocanno da penna com o de¬ 
do polegar , e index da maô efquerda, e o mayor debaixo 
delia, ficando o lombo da penna para cima , e no canive¬ 
te com os quatro dedos da maõ direita , que fique o fio in¬ 
clinado ao dedo polegar da mefma maõ ; e neíla fórma 
chegara huma á outra, e fe meterá o dedo polegar da maõ 
direita debaixo do canno da penna , ficando direito cOm 
ella, fe lhe dará hum golpe quafiao íoslayo, pelapartedo 
mefmo lombo, com o qual íelhe deitará fóra todo o bran¬ 
do , e logo fe voltará a penna da banda do canal , e íe lhe 
dará outro golpe, também ao íoslayo , porém mais com¬ 
prido , e alguns nos lados, para que fique algum tanto agu¬ 
do no bico. Feito ifto íerá o melhor modo de lhe dar a 
racha com a ponta do canivete , pela parte de dentro íobre 
madeira rija, que naõ abra mais do que for necefiario , e 
que fique bem direita , (advertindo que íe a penna for 
groíla, pende de mayor racha, e pelo contrario fendo del- 

E gada^ 
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«rada j principalmente branda ) e enraõ íe ifa efcarnando 

por hum , e outro lado , dando os golpes largos, para que 

o aparo fique comprido: os bicos he melhor cortálos ío- 

bre outra penna metendoa dentro, ou fobre a meíma ma¬ 

deira ; que lendo groífa le rafpa o que bafte para ficar bran¬ 

da , e ntfta fórmale cortaò os mais aparos, exceptoos bi¬ 

cos', que eftes íe cortaò, íegundo a qualidade da letra co¬ 

mo ja diffemos. 

Do Canivete. 

O canivete ha de fer de bom aço, e a tempera naô taò 

rija, que aocortar ehale, nem taò branda que vire, mas que 

participe deites dous extremos; a cotta íerá groíía que vá 

em diminuiçaò ate a. ponta, que naò feja demaíiadamente 

aguda, por naò quebrar ao rachar da penna: o fio íerá grof- 

ío bern releixado em pedra de afiar; porque aíTim delpede 

bem ao aparar , o que naò tem o delgado, que entra pela 

penna , e logo fe arruina. 

Do bofete. 

o bofete íerá em tal proporção, que ao efcrever naò íe- 

ja neceífario abaixar o corpo , nem levantar os braços. 

Da gomma graxa. 

A gomma graxa moida em pó fubtil,ou paíTada por pe¬ 

neira metida em panno a modo de punça, dada por cima 

do papel, ou pergaminho a que bafte , faz ficar a letra aí- 

fentadaque parece impreíTa, e aílim em todas as obras de 

penna , excepto a letra curftva , pelo impedimento que 

faz ao eícrever liberal. 
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Das pautas de falfas regras. 

De muita utilidade íaó as pautas de falias regras para os 
que eícrevem todas as fôrmas de letras, por terem a íingu- 
laridade de íe tirarem os regrados com muita facilidade,© 
que naò tem os de chumbo, ou lapis que fcmpre ficaõ os 
íinaes, que he defeito na efcrita. Para íe fazerem eílas pau¬ 
tas, he necefíario hum compaífo que tenha as pontas agu¬ 
das, que ao regrar naõ corte, huma regra depáo que naõ 
tenha veya, como evano, peteha, ou gandarum, e que te¬ 
nha de largo 3. ou 4, dedos, hum tanto groíía , as quinas 
vivas , e de comprido o menos dous palmos 5 dous pezos 
de chumbo, ou ferro, que tenha cada hum dous ou tres ar- 
rates, huma agulha fina encavada em páo a modo de fo- 
vella: o papel em que fe houver de fazer a pauta íerá grof- 
lo, e lizo. Efte cortado na grandeza que for neceíTaria , íe 
lhe faraó íuas margens, e íe compaííaráõ as regras, deixan¬ 
do de huma a outra a diftancia de duas alturas do regrado, 
queíe fizer para a letra, fendo grifa , ou Romanifca, por 
razaò das haftes terem outro tanto de altura da letra ,e fe 
for para baftarda, ou para haftes á Italiana , que faõ ova¬ 
das, entaõ íerá a diftancia , íegundo o eícritor quizer. A- 
pontadas as regras íerifcaráò com lapis 5 e feito o referido 
íe porá a principiada pauta íobre papeis, ou pergaminho, 
e íe lhe aftentará a regra, que fique aquina delia junto ao 
rifco j e fobre as pontas os ditos dous pezos, para que fique 
bem firme, e entaõ fe irá picando miudinho com a dita a- 
gulha,fervindo aquina da regra de amparo, para que naõ 
pique fóra do rifco, c nefta fôrma íc picaráõ as mais: de¬ 
pois de picadas fe gaftará com pedra pomes o papel, que o 
picado levantou por dentro , andando com ella á roda 
brandamente, 

E2 Epor- 
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E porque a letra Romana carece de grande firmeía na 

maõ, para que as linhas fiquem bem direitas, o que todos 
naõ tem, me obriga a enfinar o feguinte , para que a eícre- 
vaò de forte,que pareça impreíTa. feita a pauta na fórma 
dita, íe cruzaraõ as linhas delia com outras de alto a bai¬ 
xo, diftantes huma da outra ametade dos eípaços, que ha 
entre as primeiras, ou para melhor dizer a metade da altu¬ 
ra da letra que íe eleger: feito affim íe picaráò humas, e 
outras , e fe abrandaráó os picos com a pedra pomes na 
forma dita. Eftas linhas ao alto faõos eípaços de letra a 
letra , e íuas larguras , o que melhor fe verá no traslado 
numero 44. no qual naõ íó moEro a falia regra, mas tam¬ 
bém o como íe ha de eícrever por ella. Daqui podem os 
curiofos tirar, quando queiraò meter alguma folha em li¬ 
vro impreíío , para lhe imitarem a letra , fazerem a dita 
pauta com a altura, e eípaços da letra delle , e o numero 

das regras. 
E como para a letra miuda faz confuzaó o fazer da pau¬ 

ta acima , por íe picarem as linhas ao alto , e largo , íe pô¬ 
de fazer mais abreviada, fazendo-fe a pauta, que tenha de 
huma linha a outra a metade da altura da letra , que íe qui- 
zer eícrever, que picadas íe extringiráõ por duas vezes, fi¬ 
cando em eíquadria; epara íe eferever, íe ha de advertir, 
que aíllm como as linhas ao alto faô osefpaços das letras, 
&:c. aífim também as que eftaò ao largo dous eípaços, he a 
altura da letra, que vem a íer a regra, e que entre huma, e 
outra ficaò quatro eípaços, que he o que occupaôas ha- 

ftes. 
Eícrevendo-fe por efta pauta, fe póde fazer huma galan¬ 

taria, que como a regra fe compoem de tres linhas, que faó 
os dous eípaços, quando fe vay efere vendo ir falvando a li¬ 
nha que vay pelo meyo das letras, que depois de tirada fi- 
caõ todas cortadas com huma linha branca pelo meyo. 

Mo- 
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Aíodo de ufar da pauta falfa regra. 

Para fe ufar da pauta falfa regra , primeiramente fe dá a 
gomma graxa por cima do papel, ou pergaminho , a que 
bafte, que naõ impeça o correr da penna 5 elogo fe porá a 
pauta, e com a punçade carvaõ bem moido(e o panno dei- 
la íeja algum tanto tapado) fe correrão as regras: erguida a 
pauta, íe o regrado tiver mais carvaõ do que for neceífario, 
fe lhe tirará com brando a fopro, e ao efcrever íe porá por 
cima do regrado hum papel; para que amaó o naõ desfa¬ 
ça , e ao mudalo íeja erguendo-o, e naõ puxando-o. Aca¬ 
bada , e enxuta a eícrita fe tira o regrado, dandolhe com a 
pluma da penna, e a graxa esfregando o papel com meolo 
de paõ duro desfeito. Advirto que o carvaõ , o melhor he 
o de cepa,e ajuntandolhe anil da índia, une-fe mais ao pa¬ 
pel que entaõ fe tirará logo acabada a eícrita 5 porque fi¬ 
cando de hum dia para o outro deixa algum íinal, o que 

naõ tem o carvaõ íendo íimples. 

Pauta de linhas. 

A pauta de linhas he huma das melhores invençoens, 
que achey para os principiantes 5 porque aprendendo a eí- 
crever por ella, naõ fó tomaõ o moverem bem os dedos 
para eícreverem liberal, e talharem bem as letras, mas os 
íeus eípaços,e vãos,e para osMeftres fervem de muito def- 
cançoj porque com ella evitaõ o trabalho de fazerem letra 
íecca, como veremos no capitulo terceiro deite tratado. Eí- 
ta pauta fe faz em hum quarto de papel, cobrindo-o de li¬ 
nhas inclinadas à parte elquerda, em razaõ do movimen¬ 
to da penna quando puxamos por ella vir fobre o dedo 
polegar, e iguaes nas diítancias de huma a outra , como 

moílro figurado no numero íegundo. CA- 
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CAPITULO 11. 

Da letra curjiva liberal. 

DAò os Autores á letra curíiva liberal vários epiótetos, 
que íaÒ o de chancelarefca, baftarda, e fecretaria. O 

Cafa nova, a appellida Rainha das letras, e com razaõ, por 
íer a principal de todas, aílim pela galhardia com que íica 
eícrita, como pela liberal deíenvoltura com que le obra 
nos talhos, e raígos da maõ que a fabrica j cujas íingulari- 
dades íenaôachaò nas mais, como apontaremos , e parece 
que naõ menos providencia, quizDeos noíTo Senhor con¬ 
ceder nefta letra > do que a íua Omnipotência concedeo 
na variedade, e diíitindas deflemelhanças de roftos que 
creoü, como obrou em todo o genero humano diverlos 
os aípedos dos homens, aílim me parece , que para fingu- 
laridade defta letra, quiz que nenhuma foíle cm tudo íe- 
melhante á outra,oupara melhor dizer nenhuma parecida, 
antes totalmente deíTemelhantes, fegundo as innumeraveis 
mãos que a efcrevem, e por íer efta a principal , e a mais 
íingular de todas as letras, a ella he bem que fe appliquem 
os homens, para por ella fe fazerem conhecidos, eeftima- 
dos na Republica ,• pois íem ella a ninguém com funda¬ 
mento podemos chamar bom eícrivaô , ainda que pratico 

nas mais. 
He a letra hum corpo proporcionado, e perfeito, igual, 

aíTim nas alturas, como nas íuas diftancias, íegundo a gran¬ 
deza em que cada hum a quer fazer. Por muitos modos 
variaraó os Autores hos eftilos de enfinar a fazer as letras, 
como vemos em yciar> Francifco Lucas, Saraiva, Mo- 
rante , Cafa nova , o Irmaõ Lourenço Ortiz da Compa¬ 
nhia de Jeíu, Juan Cláudio, Eípanhoes; Cocker, Veldes, 

ílamen- 
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Flamengosj Senault, Francez; Seddon, Inglês5 Sigiímun- 
do ,0 Padre Amphiareo da Ordem dos Menores , Curió- 
ne, Ruinettus, Melanefe , Italianos 5 Francifcus Pifa nus, 
Jofeph Segaro, Genovezes, e outros que eícreveraô defta 
Arte regras , que ainda que muy conformes á Arte , faò 
de pouco proveito á leve percepção de meninos , ou por 
diminutas, ou por confufas j porem conforme a experiên¬ 
cia me temmoftrado, me parece por fem duvida, que o 
fundamento principal de todas as fôrmas de letras, coníi- 
íle íómente em huma linha re6ta , e outra curva. Vareaó 
as letras na fôrma deíeus caracSleres no cortado das linhas, 
por ferem humas feitas com alguma inclinaçaõ á parte ef- 
querda , e outras aprumo, e as curvas humas ovadas , e 
outras em meyo circulo; porém me parece (comoja diíTe) 
coníiftir a formaçaõ das letras na linha reâ:a,e curva, das 
quaes tomada a altura , de que cada hum quer fazer a le¬ 
tra , talhando a linha curva voltada áparte direita , eaef- 
querda, e a recta outro tanto para cima , e para baixo , fe 
fôrmaó todas as letras do Abcedario, como moítro figura¬ 
do no traslado nnmero quatro , no qual íe vè claramente, 
formarem.fe todas as letras das duas linhas , travan- 
doas, e unindoas huma á outra, accrefcentandolhe nas ha- 
ítes, cabeças, e pés, e acabando emfarpasfórmaõ o A,b,c, 
perfeito, como le vè na regra ultima dò meímo traslado; 
na qual notaremos , que as haftes tanto as íuperiores, a que 
chamaõ cabeças, como as inferiores, a que apellidaõ pés, 
íe dividem em tres terços, e que a cabeça occupa o primei- 
ro,aííim como o ultimo o pé,e que osdous terços de huma, 
e outra hafte faò linhasreétas; daqui tiraremos, que deve¬ 
mos dar de comprimento ás haítes de cabeça, ou pé tres 
tantos da altura que dermos á letra, e fendo íem cabeça,ou 
pé, outro tanto em linha reéta; e aílim como as haftes tem 
iguaes comprimentos, devem também as mais letras ferem 

todas 
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todas de huma mefma altura, e o vão do corpo delias dè 
huraa meíma largura, excepto m, Xj que eftas tem duas 
larguras das mais, tirando as que fe fórmaò íóde huma li¬ 

nha, que faõ [AíJí P^ta na efcrita ficarem bem com- 
poftas, deve ler a diftancia, ou efpaço de letra , a letra a 
meíma largura, que dermos ao vão da letra, e de nome , a 
nome dous efpaços.e aílim também entrando letra grande, 
mas naõ fendo depois de ponto final , q entaó fe dá mayor 
diftancia: tem a letra grande a meíma altura dashaftes, ex¬ 
cepto as com que fe principia a efcrita,que para fe formoíea- 
rcm mais as letras, íe fazem fobre o grande a raígo; de re¬ 
gra, a regra íe deve dar a diftancia de duas alturas e meya 
da letra, ou pouco menos, para que as haftes naõ confun- 
daõ as letras, e por efta cauía íe naõ metem raígos entre el- 
las, o que íó íe faz na primeira, voltando os rafgos para 
cima, e na ultima para baixoj advertindo que paraa eícri- 
ta ficar com todas as circunftancias perfeita, devem as letras 
correrem todas em hum perfil, naõ ficando humas inclina¬ 
das, e outras a prumo, o que melhor íe verá no traslado nu¬ 
mero oito, no qual nem íò moftro, que as letras haõ de ter 
alguma inclinaçaó á parte efquerda,mas o referido acima 
dos eípaços de letra, a letra, e de nome a nome, 6cc. 

Bem íey diraõ, que para hum papel curiofo faõ boas ef¬ 
tas regras, e naõ para o que eícreve liberal 5 porque a velo¬ 
cidade com que efte obra, lhe naõ dá lugar , para que cí- 
creva comas proporçoens referidas: ao quedigo,queaíIím 
como ao que íe coftumou a pegar mal na penna, ainda que 
aodepois queira emendar o vicio, que a maõ tomou, lhe 
naõ he poífivel pelo habito que tem adquirido , (o que a 
muitos moftra a experiencia) aílim também, o que forno 
principio com eftasporporçoens bem educado, aindaque 
ao depois efcrevendo liberal pelo habito em que a maõ 
eftá pofta, pelo ufoque teve do bom principio, ficará fem- 

pre 
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pre obfervando nas letras as proporçoens neceílarias , íe- 
gundo a experiencia de mais de vinte e íeisannos me tem 
moftradoj e como fe conheça fereíie o radical fundamen¬ 
to, e no que conGíla o bem proporcionado da letra. Com 
efte eníino he bem inftruaõ os Meílres aos principiantes, 
e naô dandolhe os traslados para que íó os copeem, ernen- 
dandolhe os erros com o golpe do caíligo, e naõ com as 
liçoens que fe requerem para o bemfeito da letrajpor falta 
do qual eníino, íe origina andarem annos aprendendo , fi¬ 
cando no fim delles imperfeitos íem faberem efcrever, 
nem faberem acauía porque mal eícrevem , deículpando 
os Meílres eíle erro com dizerem: que malpóde íahirbom 
efcrivaô ao que falta o genio, no que dizem bem 5 porque 
como aprendera íem conhecimento dcílas regras, nem os 
Meílres lhas enfinaõ, hefem duvida, que faltandolhe o 
genio, aprendendo mo tiiicados, nunca fahiraò bons ef- 
crivaens , c ainda os que tem genio aprendem íem goflo, 
€ em dilatados tempos 5 e quando no fim delles por muita 
habilidade íua,e pelas boas letras que íem copiado, faibaò 
eícrever o curíivo, delle naô paííaò, nem íabem variar no 
modo de fazer os mais caraeferes, que íe contém neíle vo¬ 
lume, como melhor íe verá no diícurío delle j e íe os Mef 

tres enlinarem pelo meu eílilo, me parece que todos os 
principiantes elcreveráò bem : osque tiverem habilidade, 
naõ íó íahiráõ bons eferivaens nacuríiva , mas também 
íaberáõ variar no fazer as mais fôrmas de letras, e aos que 
eíla faltar , íicaraô eícrevendo bem a curf va liberal. 

Tenho moflrado que nas duas linhas redra ,e curva fe 
fórmaõ as letras do Abcedario , e como nemíómeiite na 
boa faélura delias efleja o bem cortado das letras, mas tam¬ 
bém o aprenderem os meninos com facilidade, e fem con- 
fuíaõ,he bem, que os Meílres dem principio poreftas duas 
linhas fazendoas cortar bem; e porque he preciío , que 

F primei- 
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primeiro íaibaô a preparaçaõ da matéria , poílura do cor¬ 
po, e o pegar na penna , deve o Meftreprinieiramence, fei¬ 
ta a pauta de linhas, que mottro no numero íegundo, me- 
tela dentro no papel em que ha de eícrever, que Terá del¬ 
gado, para que íe vejaò as linhas pelotraníparente , onde 
lhe regrará tres, ou quatro regras com baílante largura i o 
que feito mandará aífentar ao principiante ao feu lado di¬ 
reito, ficandolhe o corpo direito , os braços em cima do 
boíete com os cotovelos de fóra , ou na quina delle , hum 
pouco afíaftados do corpo , e a cabeça inclinada o que ba¬ 
ile, para que a vifta lhe fique direita. Eílas circunílancias 
devem os curiofos obfervarj porque o corpo direito formo- 
fea o eícrivaô, os cotovelos na quina, ou fóra do bofete af- 
faftaõocorpo, e pelo contrario os braços de todo abertos, 
e lançados íobre o bofete fazem encoílar o peito, o que he 
muito prejudicial á faude , como também aos olhos dos 
que eícrevem com a cabeça baixa. 

Pegará o principiante na penna com tres dedos , pole¬ 
gar, demoílrador, e omayor, virado o aparo a elle , mas 
naõ de todo, e nelie fará deícanço a penna , naô por cima 
da unha , mas na quina delia ; o annular, e minimo ficaò 
debaixo dos tres que eícrevem, para effeiro de dar compri¬ 
mento á penna, o que heutil por razaò de naó chegara tin¬ 
ta aos dedos. Ha varias opinioens em os Autores que delia 
Artetrataõj huns querem que o minimo efteja direito, e o 
annular curvado 5 outros que fiquem quafi unidos, e hum 
tanto curvados, no que naõ dou regra, por naô ter defeito 
hum, e outro, o que importa he pegar com os tres dedos, fi¬ 
cando a penna arrimada ao demoílrador, e o cana!, ou plu¬ 
ma fahir entre a íegunda, e terceira junta do meímo dedo, 
como íe vè figurado numero terceiro, 

Aífentará o principiante o braço, que fique direito com 
o papel, cahindo a penna fobre o regrado em que ha de 

riícarj 
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rifcar 5 fará defcanço nopulfo , e debruçará a palmada 
maò, o que baile para que fique apenna direita , e o dedo 
polegar hum tanto curvado, tendo firme o papei com os 
dedos da maò efquerda. Neíla fórma mandará o Meílre 
fazer riícos de cima para baixo, que tomem todo o regra¬ 
do, cubrindo as linhas da pauta que eíliver por dentro,íem 
que carregue na penna, mas íó affentandoa, que fiquem os 
riícos com o meímogroífo do aparo, e terá cuidado ,que 
quando vier riícando, venha curvando o dedo polegar, e 
para dar principio a outro o eílenderá; porque nocurvar,e 
eílêder defle dedo eílá todo o liberal da penna;e íe o genio 
do menino for pouco , pegue o Meílre na penna , e faça 
os primeiros riícos, advertindolhe o como ha demover 
os dedos quando riícar. 

Verlado o principiante neíla primeira liçaõ, e deílro 
no movimento dos dedos cortando de huma vez os riícos, 
que fiquem direitos, e aílentados paíTará a íegunda liçaõ, 
em a qual lhe enfinará a fazer de huma vez os riícos com 
farpas, para o que porá a penna no meyodo vão das linhas 
da pauta, e fubindoao regrado brandamente cahiráíobre 
a linha, da parte direita puxará o rifco , que acabado no re¬ 
grado debaixo deípedirá a penna á parte direita , levando 
para cima a acabar no ar. 

Sabendo o principiante fazer os riícos, ou linhas com 
farpas, lhe enfinará o Meílre as curvas, que fe fazem pon¬ 
do a penna íobre a linha da pauta algum tanto por baixo 
do regrado, e voltando acima cingirá o váo das linhas á 
parte eíquerda, acabando no ar fobre alinha em que prin¬ 
cipiou 5 o que íabido lhe enfinará pelo meímo modo a 
voltar as linhas á parte direitas o que melhor fe verá no 
traslado numero cinco. E fe o principiante por falta de ge¬ 
nio naò puder tomar eftas linhas curvas , o remedio que 
ha, he fazêlaso Meílre com o regraõ, ou com lapis preto, 

E 2 e man-- 
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e mandálas cobrir, até de todo tomar a fôrma delias. 

Inftruido o principiante neftas primeiras liçoens , fica 

habil para com facilidade tomar a faétura das letras, que 
naõ íeráõ enfinadastodas juntas pelo naò confundir, mas 
principiarão Meílre aenfinar as letras m,l^ adveriindolhe 
que efia halle íe divide em tres terços occupando o pri¬ 
meiro a cabeça, e os dous a linha reéta, como jadiíTemosi 
e para que o principiante venha com mais facilidade no 
conhecimento da fadura defta hafte, lhe mandará primei¬ 
ro fazer os dous terços em linha reda, que íe alcançaò dan¬ 
do á linha outro tanto da altura da letra; o que íabidolhe 
accreícentará a cabeça, que íefaz pondo a penna no vao 
das linhas íubindo para cima em volta , cahirá íobre a li¬ 
nha da pauta da parte direita, carregando na penna fará a 
cabeça , e voltando por onde entrou, cahirá na linha da 
parte cíquerda, e fará a hafte acabando a farpa no ar. 

Neftas lições tem o principiante vencido todas ashaftes 
fuperiores por confiftir a forma delias na letra, /, e para que 
com a meíma venha na fadura das inferiores > a que cha- 
maó pés,lhe enfinará o Meftre a cortar o,y ,confoante,pelo 
mefmo methodo com que o inft tuio na letra, /, por íe di¬ 
vidir nos mefmos tres terços , íendo os dous primeiros li¬ 
nha reda, e no ultimo o pé, que fe fará findos os dous ter¬ 
ços de linha reda, voltando brandamente íobre a linhada 
pauta na parte eíquerda nella fará o pe, para o que carrega¬ 
rá na penna , e íahirábrandamsiite á parte direita a acabar 
no ar, o que tudo melhor íe alcançará notando as haftes no 

traslado numero oito. 
Comas referidas liçoenscftá apto o principiante para 

formar o Abcedario, excepto as letras, á", ^ , das quaes 
a mais difficil de enfinar he o á, e para que com menos tra¬ 
balho perceba o principiante a forma dclle , lhe mandara 
o Meftre fazer huma linha curva voltada á parte efquerda» 

e no 
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o no fim delia outra voltada á parte direita feitade hüa vezj 
e quando tenha taõ pouco engenho,que por efte modo naõ 
perceba a fadura deita letra, a fará oMeltre comoregraõ, 
para que o principiante a cubra com a penna , e aílim con¬ 
tinuará até a íaber fazer , como íe verá no traslado nume¬ 
ro 6. em que moftro eílasfegundas liçoens. O, ^ , eníinará 
no fim da formaçaÒ do Abcedario,por naõ ter difficuldade. 

Eftando o principiante perfeito no referido , dará prin-^ 
cipio a formar o Abcedario enfinandolhe o Meftre a for^' 
mar as letras, fazendoas àíua vifl:a,e mandandolhas fazer, 
como abaixo vemos. 

Para a letra, fará primeiro huma linha curva voltada á 
parte efquerda fechada com huma linha reòta, no fim da 
qual deípediráa penna á parte direita, levandoa para cima 
a acabar no ar, para que feneça em hum fino fubtil, o que 
obfervará em todas as que acabaõ em farpa, excepto nas 
que travaõ em outras. 

Para o, h, fará hum, /, e no fim delle levará a penna pe-^ 
la meíma linha acima,e voltará á parte direita a fechar em 
linha curva no pé delleiou feito o,/, voltando no fim delle 
á parte direita a fechar em cima íobre o regrado. 

Para o, r, fará alinha curva voltada á parte eíquerda. 
Para o,^/, a meíma linha curva unida com,/, ou a mefma 

linha curva com a hafte em volta ovada á parte eíquerda, 
ou direita, feito tudo de huma vez. 

Para o, porá a penna no meyo do regrado, levandoa 
para cima á parte direita, voltará a fazer a linha curva á 
parte eíquerda. 

Para o,/*, fará hum, /, junto de huma vez com , y, con- 
íoante , cortado no meyo. 

Para o,feita a linha curva a fechará com ,7, íem farpa 
no principio, nem pé no fim, mas voltará á parte eíquerda 
a fechar no pé da linha curva, cahindo fobre a reéla. 

Para 
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Para o, h, fará hum, /, levando a penna pela linha acima, 

íahindo áparEe direita a acabar com outra linha da largura 

do regrado. 
Para o ,/, fará huma linha re£ta da largura do regrado 

com farpa no principio, e fim, tudo feito de huma vez. 
Para o, /, huma linha reóta com cabeça no principio, e 

farpa no fim. 
Para o, w, tres linhas redás da largura do regrado trava¬ 

das por cima, com farpa no principio, e fim , tudo feito 

de huma vez. 
Para o, na fórma do, menos huma linha. 
Para o, o, duas linhas curvas, huma á parte efquerda , e 

outra á direita , feitas de huma vez. 
Para o,;?, hum,y, ajuntandolhe huma linha curvaá par¬ 

te direita. 
Para o, q-> huma linha curva fechada com ,y, fem farpa 

no principio. 
Para o,r, he o principio do,^,na5 fazendo a íegunda li¬ 

nha j mas no principio delia huma cabeça, que íe faz carre¬ 

gando na penna, enaõpintando. 
Para o, í, principiará em linha curva á parte eíquerda, e 

acabará em outra á parte direita, com íua cabeça no fim. 
Para o, í, fará húa linha reda hum pouco mais alta que 

o regrado com fuas farpas cortado no regrado de cima: ha 
outro que trava no, í, cujo feitio he , /. 

Para o, fará duas linhas redas do tamanho do regra¬ 
do, travadas por baixo com farpa no principio, e fim, tu¬ 
do feito de huma vez , fendo vogah e fendo coníoante 
he huma linha reda , acabando para cima em curva á par¬ 

te direita. 
Para o, x, fará huma linha curvaá parte direita, e outra 

á eíquerda unidas no meyo ; também íe faz de huma vez, 
pondo a penna no regrado de cima, puxandoa á parte di¬ 

reita 
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reita a cahir no debaixo, e voltando para cima a cahir em 
cruz acabará como, s. 

Para 0,7, a que chamaõ , Tpflon , principiará como , 
voltando a penna quaíi a prumo ao regrado debaixo ,íe 
lhe ajuntará o,y, com farpa , ou cabeça inclinada á parte 
direita. 

Para o, 2:., porá a penna no vão do regrado, evoltandoa 
acima fahirá á parte direita em linha reáa, e fazendo ou¬ 
tra atraveílada ao regrado debaixo em frente da que princi¬ 
piou continuando em linha recta á parte direita a acabará 
voltando ao vão do regrado. 

Todos eftes aviíos fe deixaô ver mais claramente no 
traslado numero fetimo, em que deve continuar o menino 
até cortar bem as letras , uíando primeiro do Abcedario 
íingello, que fabido lhe tirará o Meílre a pauta de linhas, 
e dará principio ás letras MayufcuIaSjOu Capitaes, que naò 
as eníino a formar, por entender naò íer necelTario ao que 
íouber cortaras letras pequenas, ou rainuículas, porque 
delias íefórmaó as grandes , como vemos, que a letra , f, 
junta com hum, /, unidas nas cabeças, fôrma, e omef 
mo, /, cingido pela parte direita com duas linhas curvas, 
fôrma, B\ e hnaímente quem bem cortar P, Z, C, fuá to¬ 
do o Abc grande perfeito j pelo que fó baíta que o meni¬ 
no copee eÜe Abc , para vir no conhecimento da íua 
fôrma. 

Sabidos os Abcedarios, principalmente o pequeno, en¬ 
trará o principiante a eferever de junto , eníinandolhe o 
Aíeftre a compor as letras, e dividir os nomes, para o que 
ferá pouca a eícrita, e a letra com baílante altura íem trava¬ 
do algum, como moífro nos numeros oito enove, que 
conífaõ de quatro traslados, em os quaes o primeiro eílá cu- 
berto de linhas, para que o principiante mais claramente 
veja, que a largura da letra 3 he a diílancia de huma a ou¬ 

tra. 
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tra,eque de nome, a nome vaó duas diílancias, Scc. 

Sabendo o principiante o referido , nas íeguinces lições 
lhe eníinará o Medre a travar algumas letras,fazendo duas, 
ou tresde huma vez íem erguer a penna, para queaílim fe 
vá difpondo para efcrever liberal, como fe verá nos tras¬ 
lados que eftaò em os numeros lO. 11. 12.; e também di- 
minuindoihe a altura da letra , para o que lhe irá fazendo 
os regrados mais eítreitos porfua ordem até chegar a altura 
da em que ha de ficar. 

Servem os travados, aífim de muita gala á letra , como 
de defenvoltura ao efcrivaõ, advertindo que nem todas as 
letras travaõ, como, na , /c-, e outras, que travadas fór» 
maõ diveríos caraéferes , o que faz grande confuíaõna eí- 
crita, de íorte que para íe ler he neceflario adivinharjtam- 
bem procede efta confuíaõ da demafiada prefla com que 
íe efcreve, de que muitos tem prefumpçaõ. Naò preíuma 
o eícrivaõ na velocidade, que com o uld íe alcança , mas 
em que a letra fique perfeita, e agradavel á viíla: naò fendo 
taò vagarofo como principiante , nem taõ apreííado que 
eftropee a letra confundindo os caraéferes, porém eícre- 
vendo liberal attendendo fempre áperfeiçaõ daefcrita; 
porque elfanaô íe louva pela prefla com quefoy feita, fim 
pelo bem cortado delia, e fmalmente tudo obrado com de¬ 
mafiada prefla, fica menos perfeito. 

Eílandoo principiante deftro no cortar , e travar as le¬ 
tras, íe admittirá afazer as capitaes a rafgo, por fer huma 
das circLinftancias precifas para efcrever liberal,e formoíear 
mais a letra. 

Daõ-íe os rafgos com toda amaÔ íem mover os dedos, 
fazendo deícanco fobre o minimo , com obraco levanta- 
do algum tanto do bofete : reprovando o eftilo de muitos, 
que colf umaò admittir os principiantes a aprendelos em la¬ 
minas de pedra preta com hum ponteiro do mefmo mate- 
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iial, por íer evidente prej nizo o habito em que ficaõjOS que 
íe coílumaõ enfayar neflas laminas; porque como o ma¬ 
terial he de íi afpero , e rijo naô dá lugar a nelle fe apren¬ 
derem a dar os groíTos, e finos de huma vez; por cuja cau- 
fa os que aílim aprendem , coílumaõ pintar os rafgos nas 
partes que íe lhe haò de dar os groífos j e fó me parecem 
convenientes eílas laminas para inventar pennadas, ou co¬ 
piar debuxos, pela facilidade com que íe tiraõ com hum 
couro de luva, os rifcos que íe erraõ. 

Daõ-fe os groífos nos rafgos carregando na penna,quan¬ 
do corre da maõ efquerda para a direita, e os finos abran¬ 
dando a penna, quando vem da maõ direita para a efquer¬ 
da, com o aparo virado ao dedo mayor, excepto M,N,V, 
que eftas fe cortaõ com o aparo virado á palma da maõ, por 
razaõ das linhas que correm ao peito íerem groífas, como 
vemos no traslado num. 13. 

Com as referidas circunftancias, poderáõ fem Meílres 
copiar os traslados feguintes, ou as letras de que mais fe 
agradarem , imitando as de muitas peíToas, que ha neíla 
Corte, e Reyno fingulares neíla Arte. 

CAPITULO IIL 
Da letra g^ifa, 

A letra grifa fe guarda a regra da curfíva nas diftan- 
■f ^ cias, e larguras, mas naõ no travado, por fer cada hu¬ 
ma íobre íi, menos nas haíles por naõ terem mais altura, 
que a letra, e ferem todas linhas reótas fem cabeças , e pés» 
Os, gg^ tomaÕ a forma da redonda, como também as capi¬ 
tães, o que tudo he facil de aprender pelos traslados que 
moílro nefle volume nos numeros 30. e 31. e porque a al¬ 
guns naõ lhe baila o referido, íem ferem ajudados da intel- 

ligencia, e explicaçaõ de Meílre, apontarey as circúítan- 
G cias 
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eras mais neceííarias, para que eílaietra depois de feita pa¬ 

reça imprefla. 
ja moftrcy no Capitulo primeiro defte Tratado que o a- 

paroda penna com que íeobra eda letra , he com o bico 
da parte eíquerda hum tanto largo, e o da parte direita del- 
o-adinho , e que o cortado delles he ao íoslayo , ficando o 
bico delgado hum quafi pada mais comprido : efereve-íe 
com efta penna com o aparo quafi virado ao dedo polegar, 
de forte que affentem os dous bicos no papel, para que fa¬ 
zendo as linhas redas fiquem com todo o groíío da penna, 
e ao deípedir delia , fahir com a quina, para que os extre¬ 
mos fiquem em finos muy íubtis, e na mefma fórma os tra¬ 
vados, que fórmaõ letras deftas linhas , como ,h,m ,&:c. 
ficando todos finos ; e as linhas curvas fe fazem entranda 
com a quina da penna brandamente indo-a aífentando , e 
defpedindo-a na fórma dita,para que as linhas fiquem com 
finos nos princípios, e fins, e nos m.eyosdelias com todo 
o groíío da pennaj e quando com eftas linhas fe fórma a le¬ 
tra, 0, ficaõ unidas nos finos: também fe fazdehuma vez, 
como no curfivo, epara dar o groíío na linha da parte di¬ 
reita, ao fixar íe cahe com a penna íobre ella a aílentar os 
dous bicos, e fahir brandamente. 0,g, tem a cabeça de,í?, 
o qual oceupa dous terços da altura da letra da parte de ci¬ 
ma,no pé delle fe poem a quina da penna voltando em fór¬ 
ma de,/", vay fixar no fino donde principiou. As capitaes 
tem a altura dashaftes, e a largura oceupa dous vãos da le¬ 
tra , ou pouco mais, porque aíTim ficaò mais viftoías: Os 
groífos faô dous tantos do corpo da letra pequena , fican¬ 
do todas algum tanto inclinadas á parte eíquerda. 

Neíía mefma fórma íe faz a letra baftarda, que he a cur- 
fiva obrada com o aparo da grifa, dandolhe corpo nas li¬ 
nhas , e nos travados finos , e para parecer mais viífoía fe 
varèa nas haííes, fazendo humas grifas, outras com cabe- 

ças. 
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çaSj e pésj outras ovadas, ora voltandoas á parte eíquerda, 
ora á direita. Alguns curiofos ufaõ nefta letra do, g, grifo, 
ordinariamente os Francezes, como também as haÜes , o 
que melhor fe verá no traslado numero 16. que toda a letra 
pequena he á imitaçaõ do Meílre Senault, mas naõ as duas 
letras capitaes 

He a letra baftarda a mais perfeita que fe inventou , e 
por iíTo todos a imitáraó , fazendo delia o íeu curíivo , e 
deixáraõ as que antigaraente fe uíavaò,que todas imitavaõ 
á goticaj cujo Gompoíitor foy Velde Flamengo nos annos 
de 1005. que até áquelle tempo naõ vemos, que os Meílres 
que compuferaõ delia Arte aobraíTem , como Sigifoiun- 
do, ydar. Franco Lucas, Saraiva, e outros,e a melhor letra 
que eftes moftraò nos íeus curfivos , íaò os primeirostres 
Abcedarios, que moftro no traslado numero +3.Também 
nioílraõ outra letra,a que chamaòchancellareíca, que delia 
íe formou a grifa, legundo me parece , por moftrar naõ 16 
a origem dosfeus caraéleres, e as capitaes de letra redonda, 
mas também as mais regras, que hoje obíervamos nas diftá- 
cias de letra a letra, e de nome a nome: eíla ordenou Velde 
com as halles, travado , e capitaes da letra Italiana , e recu* 
fou o largo delia por ler a diftancia de huma a outra dous 
tantos da largura da letra, e aílim também por fer o corpo 
feito com penna muito fina: delia foy inventor Aldo Ma- 
nucio em Veneza , quali pelos annos de 1495. legundo 
Moníieur Morerinofeu DiccionarioHiíiorico,no cap.que 
trata delia Artej e depois deite compôs Ludovico Curione 
nos annos de 15 93.e Franco nos de 15 95.dos quaes vemos 
tomou Velde o referido acima, e compôs a letra baftarda, 
accrefcentando novos raígos,e travados com tanta arte,que 
até o prefentc naõ houve quem o excedeífe. Só Morante 
que compôs nos annos de 16 3 o. accrelcentou novas penna- 
das de figuras, e outras galantarias, mas naõ reformou os 

G 2 cara- 
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caraderes, e depois deites dous Autores, na5 vemos que 
os que compuíeraò , comoTliomaz Ruynettus, Caía no¬ 
va, o Irmaõ Ortiz, Cláudio, e outros acereicentaíTem mais 
coufa alguma ( como os Abcedarios, e variedade de pen- 
nadas, que neíta minha Nova Eícóla moítro com novas 
ideas,) e aílim todos os bonseícritores,naõ fó os que corri- 
puzeraõ, como os que bem eícrevem, devem a perfeição 
de feus caraderes a Velde , e a galantaria de pennadas a 

Morante. 
CAPITULO IV. 

Da letra Romana. 

A Letra Romana he diffícultofa deformar por fe fazer a 
muitos golpes, e requerer muita firmeza na maò , e 

por efta caufa ha poucos que bem a eícrevem:fua figura he 
a prumo, e todas em hum perfil, e íe por defcuido íe deí- 
perfilar naõ huma letra, mas a perna de hum, m, efta bafta 
para deícomporas outras, ainda que eftejaò bem feitas ; e 
para que fique bem direita , íe efcreve com o papel virado 
ao peito, movendo a penna como quem efcreve o grifo, ou 
curfivo,que he ao cortar das linhas vir a penna íobre o dedo 
polegarj porém pondo-íe o papel direito com obraço,co- 
mo íe efcreve o curfivo, entaò o movimento da penna ao 
fazer das letras, ha de bufcar a palma da maò , e quando 
eftafe naõ poíla obrigar afazèlas bem direitas,pelo habito 
emqueeftápoftada letra curfiva,íeuíará de falia regra,que 
fica apontada no Capitulo primeiro do Tratado íegundo. 

A penna para íe efcrever efta letra ha de íer de qualidade 
rija: o aparo he o mefmo da letra grifajporém o corte dos 
bicos mais largos, e a racha mais pequena; porque aílim ef¬ 
creve mais feguro, e pelo contrario íendo mayor, que faz 
faltara tinta por caufa dagomma graxa, o que melhor mo- 
ftrará a experiencia. 

Obra-fe 
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Obra-íe efta letra com o aparo da penna quaíi virado ao 
dedo polegar, com os dous bicos delia bem aííentados, pa¬ 
ra que as linhas fiquem todas em huma igual groíTura, a- 
cabando a topo, e naô como a grifa , ou curfiva , que aca- 
baõ agudas da parte efquerda , por razaõ de íe obrar com 
o aparo da penna virado para a palma da maõ inclinado ao 
dedo mayor. 

Nefta letra íe guarda a regra dos groíTos, e finos, aílim 
como na grifa da-fe-lhe de groíío aíexta parte da altura, e 
de largo tres: iílo he governando-íe pela pauta,ou regrado, 
que íe fizer, e querendo-fe fazer a pauta , ou regrado pela 
largura do bico da penna , que he o groílo da letra: feita a 
eleiçaô do groíío, leis he a altura , e nas letras que fe com- 
poem de linhas rectas, como, m, n , Scc, de perna aperna 

fe dáa diftanciadetresgroíTos, que he o que acima dize¬ 
mos de largo á letra. Eíta regra íe obferva na letra mais al¬ 
ta, a que chamaò Parangona, pela fazer mais agrada vel aos 
olhos , como vemos na que obrou o noíío infigne Portu- 
guez Luiz Nunes Tinoco ; e íendo da mais baixa, a que 
chamaò Texto,e outras até a mais miudinha,a que chamaò 
de Breviário , diminuindo-fe-lhe alguma couía dos tres 
groílos do largo que fique era douse raeyo, me parece fica 
mais engraçada : oefpaço entre letra , e letra íerá igual á 
largura da meíma letra, e quando entra letra circular, que 
he a letra, O, em razaò do redondo delia entraò asíuas 
groíluras nos eípaços dos lados,e tem de largo quatro groí¬ 
los, ou pouco menos, e as que fe formaòdo meyo circulo, 
como , Scc. que tarabem entra no eípaço para onde 
eftá virado, e a íua largura íaÒ os mefmos quatro groífos, 
ou pouco menos em razaò da linha reéta com que íe fecha, 
vir íobre a parte donde havia defer groíTo fe foííe circulo: 
de nome a nome íe dá adiítancia de cinco até íeis groííos, 
quando entra ponto, virgula, &c. e nas mais que naò en¬ 

tra 
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tm pontuaçaõ , he a diftancia de quatro groííos, ou pouco 
mais: as haiks íahem fóra da regra outro canto da letra, das 
quaes Te lhe diminue alguma coufa por naò toparem asOe- 
baixo nas de cimas porque a diftancia de regra a regra íaò 
duas alturas da letra, o que mais claramente le verá no tras¬ 
lado num. E para íe aprenderem as letras pequenas,ou 

minuículas, veja-íe o traslado numero trinta e tres. 
Ascapitaes,ouMayuículas defta letra fe metem nas lau¬ 

das com diverfas alturas, e íegundo ellas, aílim íaòasgroí- 
furasj as que íe metem nas regras íe lhe dá a altura das haí- 
tes, e de groflo dous tantos da letra, ou pouco menos, e as 
que íe fazem nos principios das oraçoens,paragrafos, titu 

los, íe lhe dá de groffb a fexta parte da altura, e quando eí- 
tas excedem a mayor grandeza, aííim as que fe fazem den¬ 
tro em quadro guarnecidas com debuxo,ou illuminadas,ou 

em campas de íepulturas ficaò mais proporcionadas , dan- 
do-fe-lhe de groflo a oitava parte da altura, e fendo em le¬ 
treiros para o alto , íe lhe da de groflo a íetima parte, em 
razaò do que a vifta diminue. Os finos de todas eftas le¬ 

tras capitaes , he a terça parte de feus groíTos. 
A formaçaò deftas capitaes, quefe compoem de linhas 

redas, íe fazem em efquadria, naqual fazendo hum circu¬ 
lo fe fórmaò as que íe compoem de linhas curvas, e como 
a fadtura delias para íe explicar por letra , me parece tara 
confuíaô, fiz o Abcedario num. 32. no qual moftro o co¬ 
mo íe devem obrar pelas regras do compaflb, quando 
grandes; que íendo pequenas, he melhor obrálas a olho, 

mas feguindo as regras referidas. 

CAPI- 
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CAPITULO 
Da letra anttia. 

O 

V- 

A Letra antiga, ou de livros tem muita femelhança com 
-TL a Romana, por íer feita tambem a muitos golpes, e 

: ter o meímo movimento da penna, ficando toda a prumo. 
Preparada a penna ( que ferá de ferro , como ja diíTe no 

! Cap. I. deíle Tratado, e moílrado afórma delia no trasla¬ 
do num. i.) com a largura , que cada hum eleger para a 
groíTurada letra, advertirá que deve dar da altura quatro 

, grolluras da penna, e fe for menos alguma couía,ficará a 
I letra mais redonda ; e ameíma groflura da penna , he o 
I vão das letras que íe fórmaô de Imhas redtas, como , ;z, 
i 3cc. de forte que a groflura que tem a linha, ou perna, ef- 
I la he a diílancia de huma á outra, como tambem de letra a 
! letra , excepto quando entrarem duas letras , que cada hu- 
i ma fe fórme de circulo, ou meyo circulo, como, o, &c. 
i que entaô íe devem unir, ou encoftar huma á outra : ás 
haífes íe lhe daò de comprimento groflura e meya da pen- 

i na , fegundo a opiniaõ melhor, c mais moderna. 
Fórma-íe efta letra em hum circulo , o que melhor íe 

■ verá no Abcedario num. 34- no qual moftro o como íe 
devem obrar 5 e no num. 36. as letras modernas, aííim pe¬ 
quenas , como grandes j e as que os antigos metiaõ de 
c olorido nos principios das oraçoens, Scc. a que chama- 

; vaò Nieis, vaô no traslado num. 43. no quinto Abceda¬ 
rio depois do gotico. 

TRATA- 

























^S^undas 

Wllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

crcívras 

IICIICIICIICUCIICIICIICUCIIC 













f riúLíczLij Cl 





jvg. 

ao adimtan as sciaicm aatiaii 





acrcper,j^ cm cantar momic sc os.caradcza sc 

iruíituirddpara suhstilmr as vom, fu pica 

lo^odclmxo corraponcía dnvlodia,poLs 

radaveu sõ izodc oprimor 

niitar aaaía cfcj accmtos canoros 





aczcpt; CTioandoalx a^orajzara jiwi 

n?ca a a ora mraQjcòcLx:lcncíonomõmo 
r 

e ■xczacio domzrcanwnb opraiiio disoí 

'iti 0 conceyto, aue de ctcii'a,ed 

'tedimk ummmento dommme precerto 
r 

iie a dinae 





Uio^trj côK cdimz admi:açcio\g,o co: 

zacao cios ooimm cada uístanic scmm ia. ccnic mc 0 az 

aiic í oz acacfa mcmcnfcniias oSa(no;(jiLí. 

CJIIPCCC 0 
O — , < / 

'to cíasua nahiiaunccn.uancia Jc 
O 

õincnaa. dcjcjando scinjszc OLjac'^ddc''tddi,jz^^ 

'zocfc Ico oufzo {C^zclc.-Q 

ndiadty 

li! 









apimojr da/luvd&p^a; Pii pnmc} 

dj.f nuíunõtiL^j, conKjUí oducuuo st comica adtsjcòa 

scw aj.pzuiijcyTaj cducacocs, comcjuc oapíauzo sccc 

mccd^adinavi:nmc ím mnitadc sem premicjjoc 
0 

nao lia sabídczia sem mcmzacac; CUzdc nas Sáloias 

L 
LUii ravo da pnnwvra vdíiita Inz, mizvza mies 

bua paicaoÇ^jscun^ra dimia^.sõncLa; á(i 

a sò ardi para Illzj^cJIIos ata izzcdo sò cispn 

za paca clamar. .O 





//. 15. 

'ciLí çi’crcjon!?ci^ie ^ú?ici, 

ciuía conjcrvae aieuWranca do ÍKin^/íjLu: j^íz^íjLídnc^^^ iiao 

Pdòinaiiice adoontacfc luccontinuar: d^stalocc ineiiiczut 

a coii- jado iiúíSjaz^io dcjo^radavcl oprczentc cjnc 

LLzao üLLC iiidf caiu a. íxceòe oaosio da itnilmmca qucnidi 
u 

Wi 
J b 

íca. 

:yCOJ doniôHJ õnwieaaum cu na a ucencia 

si noj bciij cojtwncj iLdxticicio da/Cl.zfcj. csci. 

0- ? idn mcLcu, satiiàopzorcctcj <^un ^la mtiuic., 

ccincnui crudicdo; d ctcrmzdcàõ jcn Ilcnit, 

C cie sua patzia ■ 

^, ''I 





Ácao aoj exemproj^i 

instrui iTliu/to mais, cjiie a ciosi}'receirtos,j?orciue cjiicm uos.^ 

leva jjda tliao, iio^^iLia lllau sparamente, cjue a cjucíU 

jiieni saiamos, mdo "diante de llós; eiporuto osdijcipulos,^ 

cjíiLe osJabws instruemipela observac^cío das siklí acepem, sa:^^ 

em JlJi^to mais SC lentes, cj acjuelles,ciiie s^uram ainstruc: 

ccib dos seus jrrecezptos 

itos^eneroóoó 0brciò de tnanet. 
habperdem onome faltandolhes aiuda.^^ 

b/Ceroesdesprezao- osperros, para se liiíorta : 

im na memória das^^es:riverpara morrer, 

\ he de tdbos; mas viveippara nunca a cabai';h£ de 

\ Príncipes, apuem a nobreza do es pinto anima 

a excederem ostermos~ba natureza, nas vozes da fama compiie 

íiãlndi-adej ticao lllemoraveis 





















/?. 21. 

^jc^eicaoda azmcjxia 
Qta nmu< dccta SoJJa ejtd 
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. dajqucrraf; ctzcijcnuvlra- 
S ■ "df - P í \zc/m vmpandM d/vc.<ii j 

i / ÍOv 
iidade (in&zece-eae crd 

lapivcj acczcj 

unCa/irurhiài. 

^ Apermacjuc be maUpuUda 

tanto aumenta pima apicria, 

(jut na pedra endurecida, 

K ou na eflampa mais luzida 
paz mais e ternaamemaria. 
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CLCL seauncíc '^iffitu SãJán U), 
^ f U-^ ■ j (^ / / 

j^ç nua scLcncia. deuçoiucu cj devemos 

cü ãrnaz^^ese/ae.ecicu ccuscü que cíevc-1 
í '-^ ( ■ / I abomcci, eluqui^zcasõr vii con/ie- 

) ciniòiiiopraticcPP eficaz, ^dZcíènct, 

ecjpizõvda iodas llossas acções, confózráe 

àéoazazoD eleydeCòJ. CdacjULsesecjtjt 

Lua cxceiâncía^zanefe daòiztudc da 

pacuncui:téi, cj’òi&une,ttzava tniee 

SYtodas aSi-ynzTucfts.tas a/unta tlc cora- 
-O / ^ ^ /D 

cac djzcomtin Virtuosoíteinancvzaw 
’ f ^ emcjuamcveprudência òuniana, enca- 

cfêcCconsiqc todas Cls noizducfes mczacs 
C L 0\ . 

humanas, Cem quanto vizíuce divina in- 

^JiindidiipozQs une, eajunta ccnsijc Ic 

das lísQzizfidesd^â^aes, f cem elíàs' 

to cias Lis tilais ^iztiides divinas, e 

doens cfo <Sspinteianfo.jue se in- 

)Jlinde nu Itn aénia cem cipzaça cjiie 

jiuCi^ca, Cnos^ax cujeadaveas a 

' ('ddeâs. 
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'^^õlVòyiim úv^to, qilí Stczi: 

^ . pj ú-j^ictú^,ft/m òiizacciõ; cioac^ aut ii/zcòuz^ 

o/i^i/òCiLõc: rz&^mwnic&m jzaza. M/imz/zt : ejüj v^miú 

/ 
ü qiüZLOi, quaiico úuízots niâj õiicò&ir cLc cciijiltcío, ò 

d. JyO, ^G.y/O d d 
'Zúz uso std&j>£ iiõz qicbnoô cmcíado t rnquc úsnROLCd 

O J Go 
riúzzac fZòimôYío, qat niús izo/zaquc cunnztiidcs dJ dJ d G 

yin iicuífmLUbZCi.ccnn as quais izodtni&d a csmizanzoin 

iiicíü, t ) ísim tUas taco dai>òm&s 
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~ os ri-^'.íi^ncj Ja Sncarna- 

Mo, .Aiixao, t ^ucbaiiStia m^hou 

^tos mais sua. mistticozdia.jooUn- 

cia.e bondade,pc^eicoandc tdaâsas 

cetaturas do mundo com tcmarnos- 

sa bumanicCcide: tc^i^y tsít orne- 

Yo, noz onde foy mau còíibecicQ dãs 
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UY 
A a b m nop(jrfl uvxzp/ 

A raiz, & caiifa ijorquc/cperderao miolos-c aro ts, que trattavcw' 
de ^ou ito,JoYporque as mais das uirtiides que eocercitardd nao as 

cicomjoanharaõ canjorudcncia;porque ejíaheaque eiifina afuoir 
os extremos 'viciojos, &trpelo caminho reai &Je^uro do Ceo,& 
pia he a'~L'>ela acpa, & olho limpo das boas obras, que aliimta^ 
encaminha aojim devido, que be ciimjjrir ein tudo amconlade de 
Deos, & alcancarjiiafloria &c. 
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OS.MYSTERIQSda 
Encarmuàd,Paixdo, &Eii- 

charãtia nioslroa Deos mais 

fita mijencordia,potência, 

y hondade,perfctcpando todas ascreatu-li 

ras do mando com tomar no/h Innnani- 

dade; &alhjòjelle o meyo.poronde Jov 

mais conhecido dos homensiponjiie antes 

de /iia Encarnacad,poucos jocla obra da 

creaçcio do mundo o alcancarao: mas 

despeis defiia Pai.xa~\ infinita multidão 

de homens de todas as nacoes do mundo 

0 conhecerão, ofcrrirad, tS derao por d/e 

as a'idas, como elle tinha ditto: Ciim ex- 

altatiis fiiero aierra,oninia traham a d 

me ipfiim. dIndrade. 
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bhilmnoD 

e Deos hetaoadmiravcl emprover os lio 
meiispara asua vida temporal; auanto ma 
yor 8c mais admiravel ferá emprover a 
vida espiritual dos mesmos homens:^ 

_ Equem buscou tantos meyospara coníer- 
var a vida do corpo humano; quantos meyos mais orde¬ 
nará para grangear 8c conservar avida eterna da al¬ 
ma. 

r" 'i 

Wi 

E Deum laudamus: teDominum coníitemur. Te seter- 
num Patrem omnis terra veneratiu’. Tibi omnes Ange- 
li: tibi C^li & univerfae poteíiates. Tbi Cherubim, Sc 
Seraphim: inceffabili voce proclaniaht: Sandlus Sanc- 

tisgloriae tuae. &c. 
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TRATADO 
TERCEIRO 

'Da Qrlhografia Poríugueza, 

Epois que eníinamos a formar, c bem cortar 
as letras com aquella perfeição , e deftreza 
com que fe offerece aos olhos a eícrita mais 
legível, e eftimavel, ou pela facilidade da 
maõ, ou pela graça da penna que a fabrieaõ; 

judo he que também tratemos da Orthografía, como prin¬ 
cipal requifto para bem fe efcrever , para que as efcritas 
que grangeaõ o luftre de boas, pelo bem talhado das le¬ 
tras, naô o deímereçaõ pelos erros de quem eícreve, ío- 
brandolhe , ou faltandolhe as letras neceííarias ,poriíío a 
Orthografía íe diz: reda ordenaçaõ das letras do Abceda- 
rio, íciencia de íaber bem efcrever, ou alma daefcrita, co¬ 
mo outros com razaõ lhe chamáraò ; porque fe efta parte 
lhe falta, ainda que a letra feja a mais viftoía pelo bem ta¬ 
lhado, e perfeito , naõ fe lhe póde dar o titulo de boa eí¬ 
crita j porem de corpo bem proporcionado fem vida 5 por¬ 
que carece de alma, que he a boa Orthografiaj e como efta 
feja o principal fundamento para eícrever com proprieda¬ 
de, ajuntey nefte Tratado as regras principaes, pelo modo 

H que 
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que me pareceo mais facil, para que os Meftres vao edu¬ 
cando nellas aos meninos, e enünando-os com o funda¬ 
mento que pede a obrigaçaò de íeu officio ; porque faltan¬ 

do eftas regras, naòíe poderá dizer que eícrevembem,íe- 
naò que fórmaõ bons caraderes. ^ _ 

E íuppoílo que nefta matéria fejaôdiverías asopinioes, 
aííirmando hunsomeímo, que outros negaò ; com tudo 
uíando das forças da vontade,e naò do talento, que he pou¬ 
co por comprazer aos da minha prohííaó , darey algumas 
redras para os meninos,naõ tiradas do meu engenho,porem 
apmndidas de muitos Autores graves, querendo antes alle- 
gar couías alheyas com humildade , do que jaòtar as pró¬ 

prias com imprudência. ^ 
No Tratado primeiro moftrey as letras que íao vogaes, e 

as que íaõ confoantes , e comodellas íe compoem as íyl- 
labas, edasíyllabas os nomes, por íer a primeira , e princi¬ 
pal regra da noíía Orthografia, em que os Mcftres devem 
com cuidado inftruir aos meninos logo no prmcipioj e ain¬ 
da que nelle efcrevio Abcedario com vinte e huma letras, 
foy por evitar confufaò aos principiantes com o e, 7 , e 
as que os modernos accrefcentaò; falta porém moftrar do 

melmo Abcedario, que asmeímas letras ainda que vo¬ 
gaes, ouconíoantes ( como ja diCTemos) tem diííerente 
fignificado pela força, e variedade com que íe pronunciao. 
a faber, as coníoantes íe dividem em mudas,e íemivogaes. 

As mudas íaõ F d, que os modernos acrel- 

centaô ,7,^ ,, 
Chamaõ-íe mudas, porque por fi íos naoíe podem pro¬ 

nunciar, nem íoaò íem ajuntamento da vogal, f, como be 

ve, de, ôcc. e deixando a companhia defta vogal 
íua natureza fe pronuncia, cahem íobre a vogal que le e 
feo-ue, e mudaõ o íom, como nefta palavra, B^a, adon e 
oj, deixou 0,0 que era feu primeiro iom,e aílim as mais. 
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As íemivogaesíaò /,/, ^ eftas naò íaô ta5im¬ 
perfeitas como as mudas, nem tampouco tem tanta perfei¬ 
ção de fom, que íe poífaõ chamar vogaesj pelo que valem 
meyas vogaes. 

Quatro deílas fe fazem liquidas, que faõ /, , r , as 
quaes acompanhadas com outras coníoantes j íe ouve claro 
o feu íom: a-, e faò letras dobradas. 

REGRA PRIxMElRA 
Para fe efcrever letra grande , a que chamao JAayufcula. 

^ Odo O nome proprio íe eícreve com letra grande ao 
principio. Primeiramente o nome de Deos, e ainda 

tomado no fentido , em que o toma a gentilidade , como 
Júpiter, Saturno, e Venus, &c. Os nomes dos Santos , c 
Santas, como Ambrofio, Bernardo, Henrique , &c. Catha- 
rina, Adargarida, Anna, ôcc. Os fobrenomes, como Adel- 
lo, Albuquerque, &c. eadvirta-íe ao menino , quequan- 
do eferever de Mello, de Albuquerque, ou outros ,que a- 
quella propofiçaõ , de , faõ letras pequenas. Os nomes de 
Provindas, como Alentejo, Minho, Beira,Scc.Dos Rey- 
nos, como Portugal, Efpanha, França, Scc. Os nomes das 
Cidades, como Evora, Coimbra,&c. Os das Villas,como 
Santarém , Alamquer, &c. Dos lugares, como Carnide, 
Camarate, &c. Dasnaçoens, como Portuguez, Francez, 
Caílelhano, &c. Os dos montes , comoSiaõ , Olimpo, 
Tauro, &c. De rios , como Tejo, Mondego , Guadiana, 
&c. Os das fontes, como Arethuía ,Hyppocrene ,ôcc. Os 
nomes dos mezes, como Janeiro, Fevereiro , &c. E íinal- 
mente todo o nome, que naõ póde competir mais que a 
huma íó peBoa, ou coula. 

Também íe eícreve letra grande em todo o nome appeF 
lativo de alguma dignidade, como Pontífice, Cardeal, Ar- 

H 2 cebispo 
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cebiípo, &c. Rey, Duque, Marquez , &c Os nomes das 
fcieiicias,e artes nobres, como Theologia, Filoíona, Rhe- 

torica. , , • • • 1 
Também íeeícreve letra grande em todo o principio de 

efcritura, capitulo, clauíula , ou periodo ,que fecha com 
hum ponto, ou com dousj advertindo que nem íempre de¬ 
pois de dous pontos íe eícreve letra grande , fenaõ quan¬ 
do com elles íe fecha o periodo , ficando chèa a íentença, 
fem mais que dizer: que hcando fuípenía, e naó acabada 
íe efcreve com letra pequena; e que depois dos íinaes inter¬ 
rogativo, que he aílim ? E o admirativo, aílim ! Se efcre- 

ve le'tra grande. 

regra segunda 
Dapontuaçaõ das claufulas, notas, e accentos da Orthografia. ^ 

ASÍimcomo no diicurfo da oraçaõ , ou pratica que fa¬ 
zemos ) naturalmente uíamos de humas diílinçoens 

de paufas, e filencio, aíTim para o que ouve, entender, e 
conceber o que íe diz, como para o que falia tomar êípi- 
rito , e vigor para mais dizer; aílimtambem da meíma rna- 
neira uíamos,quando efcrevemos; porque como a eícritu- 
rahe huma reprefentaçaõ,do que falíamos, para nos dar¬ 

mos a entender, uíamos dosíinae?, que adiante mouro. ' 
ta he a matéria das maisdiííiceis da Orthografia, e com dit- 
ficuldade a poderá o Meftreenfinar toda aos meninos,po- 

rém fervirá para os curiofos. 

Sinaes, - e [eus nomes, 

, Virgula , por outros nomes , Coma, Incifio, mejo ponto. 

; Ponto, e virgula , por outro nome, Colon imperfeito. 

: Dous pontos, por outro nome, Colon perfeito. 
^ ^ , Ponto 
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. Ponto final. 
? Ponto j e interrogação. 
! Ponto j e admiraçaò. 

0 Parenthefis. 
- Diviíaò. 
§ Paragrafo. 

Accentos, ' Agudo, ' Grave , " Circunflexo. 

Exemplos para uj ar mos dejtes finais. 

, Virgula. 

A virgula ufamos delia para diftinçaó do efcrito , e 
refpiraçaô do que lê , porque nella defcanía para dizer 

mais. 
Poem-fe a virgula depois do verbo , e Teus caíos: a ía- 

ber 5 no fim de cada oraçaò. Verbigratia: Qmm ama a Deos, 

ama ao proxtmo. 

Poem-íe antes daconjunçaÕ, v. g. 0 amor ^ e o odio^ 

nao f ad hons para juiz^es, 

Poem-fe antes do relativo, v.g. Asfores^ cjue o campo cria, 

duraõpouco.Doná-QVtmos, queantes da conjunção , e , Ic 

pcem virgula , e antes do relativo , t^ue, le poem a mef- 

ma. 
Poem-fe também depois de nomes adjeêfivos , quando 

concorrem muitos em hum meímo caio, v. g. O cjuequiz^er 

fer verdadeiramente nol/re , ha de fer virtuofo , prttdente , libe¬ 

ral , e confiante. 

Também fe poem entre fubftantivos, v. g. As virtudes 

Car deães fad quatro , P rude neta , Jufiiça , Fortalez^a > Pem- 

perança. 

Também depois de verbos fimplices fem algum cafo, 
que rejaõ , V. g. Pequej imaginando, fallando , obrando. 

; Pon- 



; Ponto j e 'uirgula. 

Do ponto , e virgula ufamos, quando fecha fentença 
imperfeita, V. g. Ignorey no principio 5 mas agora alcanço. 

Também íe poem ponto , e virgula entre palavras, e 
fentenças contrarias, V. g. He inutil o ammo ^ (em o exercício 

das forças'-, mas nem toda a occupaçao he efpelho do valor. Aílim 
que ufaremos do ponto , e virgula , aonde naõ bafta vir¬ 
gula 5 nem também dous pontos. 

: Hous pontos. 

De dous pontos ufamos, quando temos chèa a íenten- 
ça fem ficar mais que dizer: pelo que íe chama, Colon per¬ 

feito , por fer parte do periodo, que he a claufula,ou maté¬ 
ria acabada : aííim que he differente de ponto , e virgula, 
que deixa fufpenfo o fentido, por naõ eftar dito quanto 
bafte, até íe ouvira parte da fentença queíe fegue. Uíamos 
também de dous pontos , quando allegamos palavras de 
outro, V.g.Diz ScnQCZ:Jquelles a quem a fortuna favorece, pri¬ 

va pela major parte do juiz^o. E quando íe referem as taes pa¬ 
lavras fempre íe elcreve no principio com letra grande, 
como fe vè no exemplo: mas fendo fentença fufpenía , e 
naõ acabada, fe efcrevecom letra pequena, v. g. ElPey de 

França tratapaz,es com Sua hAagefade : para ijfo efiá Embaixa- 

dor em Olanda : nao ha duvida, que haõ de ter ejfeito. 

. Ponto finai 

Ponto finai íe poem no fim da razaõ , ou fentença 
quando eftá de todo acabada, e naõ deixa fufpenfo o fen¬ 
tido, no que naõ ha que errar, pois fecha fentença perfei¬ 
ta, que fe diz periodo , circulo , claufula 5 depois da qual 
( como jadiffemos na primeira regra) fempre principiamos 
com letra grande. 

) Pontoa 
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'i Ponto j e interrogação. 

Do ponto, einterrogaçãoufamos, quando pergunta¬ 
mos alguma coufa, V. g. Se appeteces a virtude , forque a nao 

hufcas \ E íempre depois da interrogação íe efcrcve letra 
grande. 

! Ponto , e admiraçao. 

Do ponto , e admiraçaõ uíamos no fim da clauíula,que 
pronunciamos com eípanto, ou indignaçaò , v.g. 0‘ quan- 

to cuidado cauf ao os bens ! Aj de ti perguiçofo , e miferavel! 

Também depois da admiraçaõ íe eícreve letra grande. 

() Parenthejis, 

Parentheíis íignifica omeímo que interpoíiçaôde pala¬ 
vras alheas daquella claufula, em que feentrepoem ,v. g. 
Dtfcreto com JingeleZja ( que valo mefmo , que prudente Jem en¬ 

gano ) he virtude própria dos Frincipes. 

- Divifaõ. 

Diviíáô íe ufa no fim da regra, quando acerta de vir al¬ 
gum vocábulo, que por naò caber nelia , íe parte para fe a- 
cabar na regra feguinte : alguns eícritores a dobraò nefta 
fórma. E quando o tal vocábulo, que íe ha de partir, tiver 
confoanre dobrada , ficará huma das coníoantes com a 
vogal antecedente, ea outra irá com a vogal íeguinte, v.g. 
ag-grava , oc-cupa^ ac-çaõ, ter-ra, &:c. E quando COm algüas 
vogaes, concorrem em huma íyllaba mais confoantes, ca¬ 
da vogal levará comíigo aquellas coníoantes, com que fe 
pronuncia, v. g. Efiran-geiro, gra-ça, 6cc. A mayor neceífi- 
dade que temos deíle íinaí divitad ^ he quando a primeira 
pa rte do vocábulo que partimos no fim da regra , íignifica 
alguma coufa, V. g. entre-poem , cam-po, cafia-nha , aonde a 

primei- 
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primeira parte per íi fó tem fignificaçaõ , como entre^ eam^ 

cofia, e outros muitos; e por efta razaõ preciíamente uíare- 
mos da divifaõem íemelhantes vocábulos, que partimos 
no fim da regra , para que o Leitor fe naõ equivoque. 

Ha hum íinal, ou figura chamada, Hyphea,que fignifi- 
ca ajuntamento: fua figura he efta -v-, a qual ulavaô os an- 
tigos , quando de dous vocábulos faziaõ hum fó , como 
menor-w-idade, OU quando a algum verbo íe ajunta prono¬ 
me, reciproco, ou demonftrativo , como 'vio-w-me, retirou- 

v-fe , ouvindo-w-os, àcc mas hoje os livros corredos ufaoem 
taes cafos da meíma figura , que lhe ferve para a diviíaò 
do fim da regra , como ChanceUer-mór , menor-idade , vio-me, 

retirou-fe, ouvindo-os , 6>CC. 

§ Para^rafo. 

Paragrafo, que por outro nome, íe chama Aforirmo,ou 
Artigo, poem-fe entre hum tratado , e outro , ou entre húa 
matéria, e outra divería, e íempre íepoemno principio da 
regra da couía dividida , que de ordinário começa mais 
dentro que as outras, na diftancia de huma palavrajdaqual 
os modernos naõ uíaõ mais que em as citaçoens, eícuían- 
do de pôr por letra, o que moftraò por efta figura §. 

Accento. 

Accento valo meímo, que o tom que damos ásfyllabas 
em cada dicçaô, levantando , abatendo, ou pronunciando 
fem abater , nem levantar. Os accentos faô tres, (como ja 
diftemos) agudo, grave, circunflexo: o agudo levanta mais 
a voz, o grave he o que abaixa, o circunflexo participa de 
ambos; porém para meninos me parece acertado ufarera fó 
do agudo, emuitos efcritores na lingua Portugueza íó del- 
le uíaõ nas palavras, que íendo diverías feefcrevem com as 
meírnas letras, V.g. Vós vos arrependereis'-, nos nos veremos', aon- 
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de os primeiros nós^e ^uós íe accentuaô j porque na pronun¬ 
cia carregamos aquella vogal, 0, e os íegundos naõj porque 
os pronunciamos mais levemente 5 e aílim conforme os 
pronunciamos os havemos de accentuar. 

Os verbos que no preterito pluíquamperfeito , e no fu¬ 
turo tem femelhança na efcritura , fe acccentuaõ 5 os do 
pluíquamperfeito na penúltima fyllaba,e os do futuro na 
ultima, V.g. Amara , lêra^ ovi^vira', e no futuro, Amara , lerá^ 

owvirá : 0 Adejire o-a-vira 0 que pZjcJies, 0 difctpulo lerá os livros. 

Outros mais vocábulos fe diílinguem defta forte , Pez^, 

-preterito do verbo Facio, que íigniíica fazer: Ffí, quando 
fe toma pela borra de qualquer metal, ouliquor: Eira, pre¬ 
terito plufquam perfeito do verbo Video, que íignifíca verj 
Füri, futuro do verbo Venio, que íigniíica vir. O verbo 
Pôr, fe accentua,masnaò a prepoíiçaô,;^í;r,e aííim diremos: 
Foy-fe pôr ao Sol, por caufa do frio ; eífeaccentO nO verbo pôr, 

ha de fer preciíamente circunflexo, porque a agudo levan¬ 
ta mais a voz. Também fe accentua o verbo Efá ,porfe 
diílinguir do nome, efta, como: Ejla regra efiá certa. Nefta 
fórma íe devem inftruir os principiances,dandolhes noticia 
de outras mais palavras, que íe equivocaòna eícrirura, e íe 
conhecem pela diverfidade da pronunciaçaò, como tam¬ 
bém os futuros , que todos íe accentuaô ( como ja diífe- 
mos) na ultima vogal. 

Ha outra figura que íe chama Viraccento , ou Apofrofo, 

íua figura he eíla’, a qual de neceílidade íe uía no verío: 
tarabem na proza a ufaò os Portuguezes, quando a prepoíi- 
çaô, de, fe ajunta ás dicçoens que começaõ por vogal, co¬ 
mo d’ ar mas,£ Almada,^c. Ha outra íigura, a que chamaô, 
ô/, íerve para abreviar,n, como v. g. dãno, ado ,^c E 
também para as abreviaturas, como de Gonçalves, Giz. de 
Fernandes, Prf de Martins, Miz. e as letras ,u,e, eícre- 
vendo, f 

I REGRA 
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REGRA TERCEIRA 

Fara fe efcrenjerem os nomes no plural. 

OS nomes ouacabaôemvogaljOuemconfoante.Quãto 

aos que acabaò em vogal, fc acabaò em, ou lejaò 
monoíyllabos , ou polifyllabos , (que vem a ler de hu- 
ma, ou muitas lyllabas) tem o pl. em, as^ aílim como, ca- 

ZjU , caZjas^ pá, pás , fama , famas. 

Se acabaò em , e, tem o plural em , es, aífim como pe\pes, 

pole, polés. Se acabaò em, /, tem o plural em, sns, aíIim co¬ 
mo rubi, rubins, ainda que melhor fe eícreve rubim.^ 

Se acabaò cm, o, tem o plural em, os, aílim cou\opo, pos, 

annOi annos. Advirta-íe que muitos, que acabaò em , o , e 
naò tendo accento na primeira lyllaba do íingular , o tem 
na primeira doplurar, como povo,pó^os, ojjo, ój/os, porco,pár¬ 

eos, ovo, ovos, olho, olhos, e tomado eíle olho no Icntido de 
olhar, também leva accento , v. g. álho para o que fazíeis. 

Se acabaò Qm,u, tem o plural tm^us, aílim como mu, 

más , peru, perus. 

E os que acabaò em confoante , poremos detrás íua vo¬ 

gal para lhe darmos íeu plural. 
Se falíamos da letra,/, e acabamos o fingularem, ^/,tem 

o plural em, es , como de mortal, mortaes , antrnal, animaes, 

final, finaes, cabal, cabaes. Ha opinioens, que eftes pluraes 
acabem por, ais , e aílim todos os mais ; porem achey 
muitas mais contrarias, e bem o moftra Joaò Franco Barre¬ 
to a foi. 191. dizendo: Que eftes pluraes faò em, ^5, por¬ 
que aílim o pede a boa analogia dalingua Latina, ecor- 
reípondencia, que com a Caftelhana temos. Dizem el- 
les ; Mortales , animales ■) fenales , cabales, aílim diremOS . 

JAortaes, finaes , cabaes, e aílim todos OS mais, excepto, 

ays, pays. 
Se 
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Se filiamos da letra, m, q dos que acabaõ em, am , ou 

em, ao, ( de que os modernos) commummente tem o 
plural em, ões, como trovão , trovoes, padraõ , padrões , praõ, 

peões , eJquadraÕ, efquadroes , tojiaõ , tojioes. TiraÕ-íe algunS 
que tem em, ães, como cam , cães , efcrtvaõ, efcrtvães, capi- 

taõ , capitães , pam, paes , majfapaõ , maffapães. 

Também íe tiraò outros que temo plural em, como 
ChrifiaÕ , Chrtflãos , trmaõ, irm-aos , faõ , jaos , frangaÕ , fran- 

gãos , morangaÕ , morangãos , maS de vtilaõ , vtlíÕes. 

Os acabados em, em-, tem o 'Ç)\mútm ,ens, como homem, 

homens. Os acabados em, im , temo plural -em, ins, como 
marfim , marfins. Os acabados tm,om, tem o plural em , ons, 

como hom , hons. Os acabados em, um, tem o plural em, uní, 

como debrum , debruns. 

Os que acabaõ em, ar, tem o plural em , ares, como pu- 

mar, pumares , íe em, er, tem O plural em , eres , COmO mu¬ 

lher, mulheres, íecm, tr, tem O plural em, tres , como Mar- 

tjr, Adartyres. 

Os que acabaõ em,í’, póde-íe-lhe formar plural era , e's, 

como convés, convefcs, OU em, /J, COmo gis, gijes,C\l em, os^ 

como cós, cozjcs, ou em,?/í, como cufcus, cufcufies: fuppoíío 
que muitos julgaõ por melhor acabálos em , como cufi 

cuZj , cufcuz^es. 

Em quanto á letra 2:,, os nomes que acabaõ em , az, , fa¬ 
zem no plural em, az,es, como paz, , paz,es, os acabados 
em , ez:, tem o plural em, í’xeí’-‘,aíiim como fez,, fez es, os a- 
acabados em iz^, tem o plural em, izes, aííim como codor¬ 

niz., , codornizes: osacabados cm, aíc., tem o plural em, ozes, 

aíllm como foz , fozes 5 e os acabados em, uz, tem o plu¬ 
ral cm, uzes , como alcatruz, alcatruzes. 

Iz REGRA 
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REGRA Q^U A R T A 

J)as raz^oensj que ha para fe nao dobrarem as letras njogaes. 

OS antigos dobravaõ todasasvogaesjdequeos moder¬ 
nos naô uíaõ 5 antes trazem por regra geral naó do¬ 

brarem vogal , fendo do mefmo genero , e qualidade, 

aílim as abreviaõ com hum accento. 
Dobravaõ a letra, nas palavras, maa, paa^daa , 6cc. e 

em algumas prepoGçoens, como vou aa igreja , e os mo¬ 
dernos uíaõ em lugar da fegunda vogal hum accento , co¬ 
mo pá, má , dá : VOU á Cidade , VOU á igreja. 

Dobravaõ a letra , e, nos nomes Eee, See, galeé, polee, 

maree, ôcc. Os modernos accentuaõ, F/, míir/. 

Dobravaõ a letra, /, nos verbos, eu Ui, wi, e comi, de¬ 
vendo eícrever, t\xli,'ui, e corri', eftes íe naõ accentuaõj 
porque como o, /, vogal he agudo, em que fempre fe car- 
recra . naõ neceííita do accento; pelo que he errocommum 
ular delle nas palavras, em que le naõ houver de carregar; 
e muitas vezes faz mudar o íentido, como na palavra 

que com o, i, agudo quer dizer paiz.. 

Dobravaõ a letra, 0, nas palavras , moo, foo , ilhoo, de¬ 
vendo eícrever mó ,fó, ilhó: e nas interjeiçoens, 00 homem, 

00 mulher'y e aO moderno , ó homem , ó mulher. 

Na letra, u, dobravaõ como, nuu, cruu, muu, deven¬ 

do eferever, nú , crú, mu. 

REGRAQUINTA 

Das raZjOens , que ha para fe dobrarem os letras confoantes. 

AS letras coníoantes , humás dobraõ por natureza das 
palavras, de que íe naõ póde dar regra, porque con- 

fiíle emufo, e naõ em arte, como gotta, cavallo, que vem 
de 
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de Gutta, e Cabaílus, eni os quacs os Latinos dobraô, t, /, 
que foraõ coiiipoftas á vontade de quem as inventou. Ou¬ 
tras dobraô por derivaçaô, que íaò nomes, ou verbos que 
le.tiraõ de outrosj os quaes guardaô a eícriturade leus pri¬ 
mitivos como de gotta dlZÇniOSy goíteira^ gottejar j ôcc. de 

cavallo , cavalleir0y ca^allaria , ÔCC. de terra , terreiro , &C. 

de ^ferreiroyferrador. 

Outras dobraô por íigniíicaçaô nos diminutivos , que 
na noíía linguagem acabamos em , , como fraquette , pe- 

quenette , bornteite , az^edette , ‘verdette j e OUtrOSaíIim , que 
para íignificarem diminuiçaô acabamos neftas terminações. 

Outras dobraô por corrupçaô nos nomes, que íendo 
Latinos com a meíma pronunciaçaô, os fazemos noflos, 
mudandoihe,e dobrandolhe alguma letra, como de ipíum, 

ijo, de nofter, noJ[o, de vefter, 'vop, de períona, pejjoa , e 

outros muitos. 
Outras dobraô por variaçaô, pela variedade da conjun- 

çaô, ou declinaçaô , para moftrar diíferença de tempos, 
numero , e íigniíicaçaô, accreícentandoihe alguma couía, 
como acontece nos verbos de todas as conjugaçoens, cm 
alguns tempos dos modos do optativo, conjunótivo,^^»?^/^ 

fe , lejje, ou‘vij[e , enfnalJe , ÔCC. 
Outras dobraô por compoíiçaô, que íaó muitas , c por 

muitas maneiras, o que fe faz mudando-fe a ultima letra da 
prepoíiçaô em outra tal, com a primeira do verbo ,ou no¬ 
me compofto, como irracional ^ aggraziar ^ e appetne , &:r. 

L fazem-fe eílas compoíiçoens com as prepofiçôes latinas, 
que fe ajuntãô aos verbos, para lhes alterar, accreícentar, 

ou diminuir a íignificaçaó. 
As prepoírçoens que temos colhidas da lingua Latina 

faô eílas; A, Ab, Ad, An, Con, De , Des, Dis, En , Ex, 
In, Inter, Ob, Per, Pro, Pos, Re, Se, Sub, Trans, Sobre, 
como íe vèneftes exemplos: Acometer,abíolver ,abíler, 

advertití 
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advertir, admirar, annullar, annexar , conceber, confor¬ 
mar, declinar,desfazer, difpor, encaminhar, enlaçar, ex¬ 
cluir , exagerar, intentar, interromper, interpollar, obftar, 
perfeguir, prometter, perfilhar, poípor, reprovar, repetir, 
íeparar, íubílabelecer, tranfportar, lobreftar. E defta ma¬ 
neira fe compoem outras muitas palavras, que naõ moílro, 
por bailarem cilas para exemplo. 

REGRA SEXTA 
Tara os meninos faberem quando dobrão as letras confoantes. 

AS confoantes ^ c N, n, r^ s^{q. conhecem , quando 
dobraõ pela pronunciaçaõ, e fonido, como íe vé ne- 

íla palavra accento , aonde a lyllaba , ac , no fom fe aparta 
do cento j e o melmo cm acçaõ^ dicfao^ occtdente^ Occidental', 
accidente , &C. 

A letra, /, fe conhece que dobra, quando carregamos na 
vogal antecedente , como: EJie menino joga a peita pela rua'-, 

donde vemos , que naquelle nome pdla , carregamos na 
vogal antecedente, e naõ na palavra pela , que no* íoa no 
ouvido íó o p. 

A letra ,m,£e conhece que dobra em muitas dicçoens, 
por fer neceííario encher mais o fom , como immenjo, tm- 

mortal, immundo , &C. 

A letra , , fe conhece em alguns vocábulos , que do¬ 
bra , como em Anno , Anna i innocente , innovar , ennajirar, 

ennobrecer: também penna, por pluma j e outras. 
A letra, r, fe conhece que dobra , quando a pronuncia¬ 

çaõ he aípera, como : Efte carro cujlou caro , donde vemos 
neíle nome carro,ç^ tem a pronuncia afperaje naõ na pala¬ 
vra caro, que tem a pronuncia branda , pelo que rem pou¬ 
co que conhecer quando dobra 5 tirando o verbo Honrar, 

ç íeus derivados, e os nomes Conrado, Henrique, e outros, 
que 
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que íe efcrevem fó com hum, r, por naò ficarem tres con- 
íoantes entre duas vogaes, O que com mais clareza moílro 
no íeguinte Abcedario , aonde fallo defta letra. 

A letra,/, dobra entre vogaes, como pafo , dijfe 

outros , excepto quando fe pronuncia com o íom de , z,, 

que entaò íe efcreve com hum fó,/’, como rofa, nfo, e ou¬ 
tros : dobra também em todos os luperlativos, como San-' 

tiffimo , amantiffimo , riquiJIimo , ÔCC. 

As coníoantes b fígip 3 ^ 3 fe conhecem na pro- 
nunciaçaõ, e íonido quando dobraõ, porque do mefmo 
modo foaõ, Abbade , que Abade, addicionar, que adi¬ 
cionar, aftirmar, que afirmar , aggreíTor, que agreíor, ap- 
pellar, que apelar, attender, que atender; que tanto íoa5 
fingellas, como dobradas: por cuja caufa diz Joaõ Franco 
Barreto na í ua Orthografia, a foi. 183.: que eftas coníoan¬ 
tes por nenhum modo as dobremos, e diz bem, por fe naó 
acharem na pronunciaçaõ; porém naò he obftante , para 
que naò as dobremos aonde for neceíTario , oueftiver em 
uío: e porque nem todos podem ter conhecimento da lin- 
gua Latina, para laberem a Etymologia dos vocábulos 
onde fe devem dobrar as letras, fiz o Abcedariofeguinte, 
em oqualmoftro os nomes, e verbos que alcanceydobraò 
coníoanre, aílim os que vem da lingua Latina , comotam- 
bem, os que faò meramente Portuguezes; paraque nellesin- 
ftruaò os Meftres aos meninos, dandolhes conhecimento 
de íeus derivados, para que quando quizerem efcrever al¬ 
guns deíles, buíquem o íeu primitivo donde trazem aori- 
gem, como v.g. querendo eícrever Abbadia^ buíquem o feu 
primitivo Abbade^ que como fe eícreve com, dobrado,aí- 
íim também íe eícrevem os feus derivados: como também 
para íe efcrever acclamaçaõ, havendo duvida íe dobra o, r, 
íe buíque o íeu primitivo acdamar, e aífim os mais 5 obíer- 
vando eíla meíma regra, nos que vaõ apontados no fim d e- 
fte Abcedario. ABCE- 



abcedario de nomes, e verbos, 
Em que dobra a letra conjoante. 

DOhrao, B, Abbade, 
Sabbado, gibboío. 

B 

AbbadeíTa, Abbreviar , 

Dohrao , C, 
accreícentar, 
acclamar, 
acçaò, 
diccionario, 
introducçaõj 
occidente, 
fucceder, 
lacco, 
protecção , 

Dohraõ , D, 

T)ohrao, F, 
afifrontar, 
afíirmar, 
affabel , 
affeiçoar, 
aíTerrolhar, 
afíigurar, 
aftadigar, 

accumullar, 
accender, 
acceíToria, 
bocca, 
emboccar, 
occultar, 
occorrer, 
foccorrer, 
facca , 
vacca. 

addicionar. 

aíFroxar , 
aíFocinhar, 
affamar, 
ou aíFavel, 
adermofear 
afFervorar, 
aífiíhado, 
aíFerrocoar, 

C 

accelerar, 
accufar, 
acceitar , 
boccado , 
Ecclefiaftico 
occupar, 

occadonar, 
íuccinta j 
producçaò, 

D 

F 

aífiançar, 
affligir, 
affaftar , 
aíFugentar, 
aífeminar, 
aííiar, 
ou aíiilhada, 
aífagar, 

accomodar, 
accentuar, 
accidente, 
boccejar, 
inftrucçaõ, 

Occidental, 
fucceíTor j 
feccar, 
peccar. 

aíFundir, 
afnxar , 
afíear, 
affedar, 
aíferrarj 
aííidalgâda ,, 
afiliar, 
affundar , 

afforrar, 
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aíForrar, aífogar , aíForar , diffamar, 

difFerir, diííerençar, diífinir, diíiicultar, 
diííicil, effeito, eíFeituar, eíficaz , 

eíFiilaô, effundiça , indiíFerença, ineffavel, 
iníuííiciencia, íuíiiciencia. oíficio, oíficina , 
oífertar, 
fuííragio. 

oíFerecer, 
luffraganeo. 

offender, oíFiiícar, 

Dobrão ^ G , aggreíTor , 

vJ 

cxaggerar, 
L 

allumiar. 

aggravar. 

Dobrão , Z , apoítillar, alliviar, 
aballar , amollar , acaftellar, amollentar 5 
âcallentar , amarello , amollecer , arrepellar, 
ás furtadelias, , aballifar , alludir, allegar , 

ás apalpadellas aquillo , aquelle , aquella , 

alii, apellar, armellas , barrella , 

bacello, bellicofa, bellida , belleguim, 

barbella , belliche , bellifcar , belleza. 

bulia, bolleta j bella couía colloquio. 

colligir, collocar , calullo , canello , 
cancellar ^ 
collegio , 

cabelleira, cobrello , capello, 

colleitor, capella , callejar , 

calliíicar, callidade , calliça , callafetar, 
callacear. callabre , callar , collocar, 
collorir j collobrina , Chanceller, cabello, 
cadella , caftelio j Caílella, cavallo, 

cava 11a, callo , caravella, conílellaçaõ 
collo, collateral, codicillo, cutello, 
cucumello, chapellete , donzella , deílillar, 
desfallecer , Eftrella , eftdlar, excellente, 
excellencia, esf ollar, expellir, elle, 

K ella. 
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ella , fallar, gallo, gallinha, 

Galliza, gavella , Gallego , janella, 

illicita, illuminar, illulaò. illuftrar , 

infaliivel, intelligencia, intervallo, intelligivel, 

libello, macella , mallogrado, mellaço , 

marmello , Mello , moella , millitar, 

martello , molle, molliíicar, mollura , 

mollinhar, molleira. murcella. melliflua , 

portella , pelle , pella de jogar , rebellado , 

íelleiro , lello, fentinella , íellamim , 

íellar, íingella, fellada de ervas , villa , 

valle , valias, vitella , vello de lã. 

E tirando-íe da origem naÓ dobraó, conao querela, 
///rt,que íe eícrevem com hum , 15 porém eu quando do- 
braíTe a confoante , como moftra no íonido, os havia de 
accentuar para a differença áo. querela^ palavra judicial, de 
querela, querer alguma coufa. Naò dobraò , I ^polo, pola , 
pelo, pela, porque eftas dicçoens tendo, l, dobrado, fazem 
diftcrente íonido , como ja diíTemos na regra 6. §. 2. 

M 

Dobrão , M, Cômendador,Commiífario,commover, 
commetter, commutar, commentar,commemoraçaõ, 
commendar , commum , communicar, commover, 
communidade,conrummar, commoda, commungar, 
commerciar, deíémmaftrcar, encômendar, emmafcarar, 
emmagrecer, emmouquecer, emmudecer, emmadeirar , 
emmanquecer,excommungar, flamma, Grammatica, 
gomma, immediata, immenía , immodeftia, 
immortal, immovel, immunda, immundicia, 
immudavel , incommutavel, incommoda,immutavel, 

indammar, íumma, íummo , íummario. 
Dobrão, 
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N 

7S 

Dobrad 3 N, Anna, anno. annal , 
annunciar. annexar, annel, bannido, 
Britannia, deíennovelar,Donna por nobreza,ennodar 
ennobrecer , ennevoar, ennaílrar. ennegrecer. 
innovar, innocencia , Joanna , penna por pluma, 
panno, perenne, íolennizar , tinnir, 
triannal. tyranno, Vianna. 

P 

Dobrad 3 P 3 apparente, 

1 

applaufo, apprehenfaô, 
appellar, approvar^ applicar, appetecer, 
apparecer , apparato , apparencia 5 applacar. 
apportar , applaudir, mappa , oppor, 
oppoíla, opportuna, oppoíiçaô , oppoíitor, 
oppreíTaó, opprimir, opprobrio , oppilaçaò, 
oppoente , íupplemento, íupprir, fupplicar, 
íuppor, lopportar, preíuppor. 

R 

Dobraõ^ i?, entce VOgacS , como carro } barro ^ ferro , e aí- 
íim em todos os mais, quando a pronuncia heaípera, e 
levando a coníoante,depois da vogal, ainda que a pro- 
nunciaçaõ íeja afperanaõ dobra, comogenro^ tenro^ Conra- 

do, Hennque, honrar, e íeus derivados,(como jadillemosna 
regra 6. §. 4.) porque fica a coníoante , n , no lugar do pri¬ 
meiro, r, advertindo, que quando pomos duas coníoantes 
entre vogaes de qualquer qualidade que íejaõ,huma he da 
vogal antecedente, e a outra da vogal íeguinte; donde ve¬ 
mos c\\xcgenrro, lenrro , &c. com, r , dodrado depois de, n, 

he grande erro , por ficarem tres coníoantes entre duas 
’ vogaes. E finalmeote he regra geral, que quando efta le- 

K 2 tra 
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tra vier em principio de dicçaò, ou depois de confoante, 

Que o íonido íeja aíperOjUSiO Te eícrcvera. dobrada. 

OobraÕ , 5, AíTumpçaò, 

aíTombrar, aílentar, 

aíTanhar, aíTeada, 

aíToalhar, aíTeílor, 

aflopprar, apaííamanarj 

aílinalar , ás aveísas, 

antecceííor. atraveflar; 

aílobio , aílinar , 

OU adornar, affentifta , 

aíTalto, amaíTar , 

aííoldadar , aííolador, 

aíToberbar, aíTolar, 

coííario , commiílaô , 

confeílar, corapaíTar, 

coíTo , acoílo, 

deíapoííar , deíintereíTar 

devaíTar, deílemelhar, 

diffoluta. diííuadir, 

diíTo , emmafíar, 

entropeííar , eiiíoílar, 

efla, eíTe, eííencia , 

expreíTar, freííura , 

impoífar, imprcíTar, 

intereísar, iíso , 

Miííionario, maísa , 

nofsa, neceííitar, 

ofso, ofsadaj permifsaô, 

peísego, peísoa , 

pofse , paísar, 

S 

aíTumpto, ademelhar , 

adegurar, adenfo, 

adem de vacca, adaltar , 

aderenar, adobiar, 

aíli adar , adiftir, 

Abbadeda, adenar. 

adaltear, ancepadados. 

aílim, adiimar, 

adacar , adaltar, 

aveíTo, aducar , 

adoar, adbcegar. 

avadalar, Vadoura , 

condeda, commidario, 

cedar, compadiva , 

cadbula , compromido. 

dedecar, didabor, 

didençaò, defatravedar. 

didimular, dide , 

engrodar, empodar, 

efpedar, eícada , 

excediva , excedo , 

geíTar , groda, grodb, 

impodivel, interceísor , 

Miísa , miísaõ , 

marsapaò , nofso, 

necefsario, necedidade, 

poísefsor , pedi ma , 

pedllga, poííance. 

podivel, pofsuir, 
preí- 
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prefsa, proceísar, profefsar, paíso de pés > 

poiso, paísear, paísaporte , paísaros , 

progrefso, promefsa, prociísaò , paísatempo, 

íoísegar'. remiísa, remiísaõ, repafsar , 

repreísar, fefsenta, fucceísor, toílir. 

traípaísar, 
voíso, 

travefso , 
ou voísa. 

traveííla, vafsallo, 

Também dobra eíta letra, S, em todos os íuperlativos} 
comoja difsemos na regra 6.§. ó.enos verbos amajje-, lejfei 

ou^vijje, enjtnajje , mo^ejje, Ôcc. por todos OS íeus numeroF, 
e pefsoas, como fica dito. 

Muitos erraõ em dobrar o, s, depois do verbo , que fe 
lhe legue, fe^ efcrevendo[eguejje , attentoujfe, devendo ef- 
creverfegue-(e , attentou-fe, fó com hum, /, como também 
vindo,y?, antes do verbo em lugar de,/, porém , c. 

Dobraõ , T, 

attenca, 
atcento, 
deíattento , 

admittir, 
attrahir, 
attonito, 
permittir 

T 

attender, 
attenuar, 
attribuir, 
prometter 

attentada 
attençaô . 
attriçaõ, 

E nos diminutivos, como ja diííemosna regra s.§. 3. 
Por ver os muitos erros, que fe daõ nos verbos, e no¬ 

mes abaixo apontados, ajuntey eftes, para que os princi¬ 
piantes inftruidos nelles, obfervem nos feus derivados a 

quantidade das coníoantes que elles tem. 

Abfolver, abftinencia, 
abfurdo, abjurar, 
abforto , adjedivar, 
apto , ado , adoptivo, 

abftrahir, 
abfentar, 
acquirir , 

aftedar. 

abftracçaô, 
abfoluto , 
aduar, 
afsumpto, 

aípedo, 
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aípedo , 
benigno, 
conflido 5 
coníignar, 

dignar, 
ecclipíar j 
indigno, 
magnifico, 
obftante, 
prompto, 
retraótarj 
íubftantivar 
íubterraneo 

fciencia , 

NOVA . 

augmentar, 
coarótar, 
caraóter , 
circunfpeóto 
dignidade, 
efpeótaculo 

ignorar, 
obfervar, 
obviar , 
perípediva, 
redempçaò , 
íubftabelecer 
fubpena, 
tradavel, 

: S C 0 L ^ 

Alsumpçaò , 
colledivo, 
corrupto, 
deícripçaõ, 
exado, 
iníigne, 
impugnar, 
oppugnar, 
objeóto, 
protedor, 
redudo, 
íubdico, 
íumptuofo, 
tedo. 

architedura , 
corredo , 

conjedurar , 
deícripror, 
exceptuar, 
indignar, 
incognito, 
obftinar, 
preíumpçaõ 
repugnar , 
fubíhtuir, 
iubrepcicio, 
feleda , 

REGRASETIMA 
Advertências para bem ejcrever, 

ADvirta-fe neftas tres letras c, í, 2:., que pela muita fe- 
melhança que tem, cauíaò confufaó, e fendo a diífe- 

rença pouca, com mais diligencia fe ha de laber, para fugir 
dos erros,que íe íeguem do mal pronunciar ao mal eícrever. 

Eícrevem-fe com , , todos os nomes patronímicos 
Portuguezes, como de Fernando FernandeZj, de Álvaro Al¬ 

var eZj , de Goncalo Goncalvezj , de Bernardo BernardeZj, de 
Vafco Vazj , de Henriajue HennqueZ, , de Loppo Loppez,, e 
outros muiros, que facilmente íe conhecem. 

Os que na ultima fyllaba tem , a , com accento, como 
rapaz.j cabaz., 6íc. e OS que fignificaò augmento eficaz., ca¬ 

paz. , ôcc. e todos os nomes que na ultima fyllaba tem, e, 

com accento nelle , como garoupez. , vez , pez. , Portuguez., 

Infez., Irlandez. , Francez. , ÔCC. 

"Os que na ultima fyllaba tem,f agudo,como Juiz., raiz., 

os 
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os nomes enij 0, como EJiremoZj, arroZj , Badajoz^ 5 e os de 
huma fó íyiiaba,como»(?^, por fruto , voz. peia falia 5 ti¬ 
rando vós , nós, pronomes, os quaes íe efcrevem com, j. 

Os que tem accento no, como ormuz.^cujcuz.^ arcabuz.^ 

&:c.easadicçoensdehumaíóíyllaba, como , luz.i 

também fe eícrevem com, 2:, , as terceiras peísoas dos ver- 
\^osfaz.y díz., traZj^ &c, ainda que muitos naô tem por er¬ 

ro o acabarem os taes lingulares em,í, accentuando a vogal. 
Os nomes numeraes, como dez. , onz.e , doze, treze 

quatorze, até trezentos, porém quatrocentos , e os mais 
até mil íe efcrevem com, o 

Advirta-íe que íempre antes de P , M, íe efcreve 
m, como Ambrojlo, importuno, imrncvel, &c.e antes das mais 
letras fe efcreve, n , como confio,pondo, angufita, tronco, ôcc. 

Tiraõ-íe deífa regra os nomes, que íe compõem deífe 
adverbio bem , e deífa prepoíiçaõ drcum: como bem eflrea- 

doy bem qmjio, hem enfinado, circunferência, circunflexo, 

Devem também inífruir aos meninos no conhecimento 
deftas letras, ;,y,y, que íendo todas,õcada huma delias tem 
diverfa natureza, peio que fe eícrevem com divería figura. 

C^ianto d piimeira , que he, i, vogai , ou latino faz 
lyllaba , como neftas palavras Imagem , idea , ira. 

Quanto á fegüda,q he,y,coníoante,uíamos delia emrodos 
os ^incipios das íyllabas,como íe vé neítas, jafmim, jejuar. 

Quanto a terceiia , j)', nome he , ypfllon, he pro¬ 
priamente Gicgo : uíamos delle em as fyiiabas,em que ha 
oe entrar, i, e naô íe ouvir otal, i, e com elle íe pronun¬ 
ciarem as vogaes, comopay, mãj, ley, ruyvo , ÔCC. e naõ u- 
íaremos deífe , em principio de íyllaba , ou dicçaõ. 

^ tnelhor íe conheça o oíficio década huma 
deftas letras, notem-fe os exemplos feguintes: caido, coufa 
que cahio no chaõ ; cajado-, bordaõ de paíforj cajado, cou- 
la branqueada com calj advertindo que no ypíiion naô íe 
poera ponto. Também 
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Também a letra, u, vogal tem differente natureza do, 

^ coníoante 5 porque o, u, vogal per ii fo taz íonidoa 
modo de bramido de lobo; ufamos delia , como em utili¬ 

dade, Scc. e no fim, e em meyo das lyllabas, como 

mudo, murta, fegura, Scc. e em todas as íyllabas que princi- 

piaò por a , como quer , quin , qua , &C. ^ 
Do, ^ , coníoante uíamos em todos os princípios das 

fyllabas ferindo todas as vogaes, como vt-jer , niaherde , 

he^e &:c. e aíTim tem o meímo oííicio, queo,y, conioan- 
te, ou jota , que ambas ferem as vogaes, e nenhuma vogal 

neUas , como fe vê nos exemplos. 
Eftas faò as regras, que me parecem baftantes para os 

meninos , e as mais principaes da noíTa Orthografia, re¬ 
duzidas ao eftilo, que me pareceo maisfacil,e perceçivel, 

para que o s principiantes ao meímo tempo, que íe rorern 
adiantando na efcrita^ fc vaô aperfeiçoando nellas jenaõ 

neceíTitem depois de feitos eícrivaens novo enfino paraeí- 

crevercm com propriedade. 

TRA- 
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Q^U A R T O 
Em que íe eníinaõ as oito efpecies de Arith- 

metica de inteiros, e quebrados, com al¬ 
gumas regras pertencentes ás Efcólas. 

CAPITULO 1. 
'Das letras, e numeros da Arithmetka, com a 

Tahoada declarada por letra, 

Omo toda a Arkhmetiça fe comprehenda 
nas dez letras 1,2,3,+ ,5,6,7,8,9,o, 
delias he razaò , que primeiramente demos 
noticiai explicandoas por letra, paraosque 
fem Meílre quizerem aprender efta Arte. He 

a primeira letra hum , i , a íegunda dous, 2 , a terceira 
tres, 3, a quarta quatro , 4, a quinta cinco, 5 , a íexta 
leis, 6 , a Teptima fette, 7 , a oitava oito , 8 , a nona nove, 
9 , e a decima cifra , o , e da compoíiçaõ , e uniaô deftas 
letras fe compoem os numeros, que para os conhecermos, 
dandolhes o feu valor , he precifo aprender de cór as fe- 
guintes unidades. 

L I. Uni- 
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I. 

2. 
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Unidade. 
Dezena. 
Centena. 
Milhar. 
Dezena de milhar. 
Centena de milhar. 

3. Conto. 
Dezena de conto. 
Centena de conto. 

4. Milhar de conto. 
Dezena de milhar de conto. 
Centena de milhar de conto. 

5. Conto de contos. 

Serve a unidade para íe conhecer o valor das letras, fe- 
gundo o lugar onde eftaõ; e para que com mais facilidade 
le alcance etla noticia, íe ha de notar primeiro, que a uni¬ 
dade tem cinco unidadesj porque aílim como a primeira he 
unidade,aííim o he milhar, conto , milhar de conto, e con¬ 
to de contoS) e que cada hCia deftas unidades tem dezena , e 
centenas e fuppoitoque na de conto de contos íe naõ poem 
dezena , e centena , he porque a conta procede a infinito; 
pelo que trataremos fò das quatro , principiando pela pri¬ 

meira, 
Temos hum numero de tres letras , queremos íaber o 

que valem, diremos a unidade por ellas, principiando da 
maò direita para a eíquerda, dizendo na ^úvcizWá.Vntdadey 

na íegunda, dez^enajUi.x.QXC.t\t3iy centena :a letra que eftiver 
na centena, íe for hum,vai cento,íe dous,duzentos,íe tres, 
trezentos, íe quatro, quatrocentos,e aífim até nove,que va¬ 
lerá novecentos ; tomaò eftas letras o valor dc centos por 
eftarem na centena: íe na dezena eftiver hum , valerá dez; 
íe dous, vinte , íe tres, trinta , fe quatro , quarenta ; e aftim 
até nove, que valerá noventa: tomaò eftas letras o valor de 
dezes, por eftarem na dezena: e íe na unidade eftiver hum, 
vai hum, íedous, vai dous, íe tres, vai tres, e aííim ate no¬ 
ve, que valerá nove , por fe nao dar nefta unidade as letras 
mais valor , do que o que tem ; como v. g. íe tivermos efte 
numero 83 5. e quizermos faber o valor deftas letras,dire¬ 

mos 
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mosporellasa unidade na fórma referidaj no 5 .unidade,no 
3. dezena, no 8. centena, e como o 8. toma o valor de cen¬ 
tos, por eítar na centena, e o 3. de trinta, por eftar na deze¬ 
na, e o cinco valíó cinco, por eftar na unidade , diremos 
que valem as letras oitocentos e trinta c cinco; e conforme 
o que temos dito nefta primeira unidade, fupponhoíeríuf- 
fíciente noticia para fabermos o valor, que havemos de dar 
a outro qualquer numero de tres letras, excepto quando 
alguma delias for cifra , que cm tal cafo obfervarcmos a 
regra ao diante apontada. 

Com a noticia, que temos alcançado deftaprimeirauni- 
dadcjOao fo nos íervira para íabermos aífentar, e conhecer 
os numeros de hum ate novecentos 5 mas para pelo meímo 
numero de 835. podermos vir no conhecimento das tres 
unidades, que nos faltaò, que íaõi Jídiíhart conto ^ e vnilhaT de 
conto--, e para que melhor percebamos a fegunda, quehc mi¬ 
lhar, poremos duas vezes em regra direita o numero 83 $. 
aílim, 835,835. e dizendo por eftas letras a unidade na fór¬ 
ma dita, para íabermos o valor que havemos de dar a cada 
hüa delias, advertiremos, que duas vezes temos o numero 
8 3 5 .mas com efta differença , que os da fegunda unidade 
faõ 8 3 5.mil,e os da primeira 8 3 5.reis, pelo que bem vemos, 
que o 5. na primeira unidade vai 5 .e o 5. que eftá em milhar 
vai 5. milj o tres que eftá na primeira dezena vai trinta, e o 
tres que eftá na dezena de milhar, vai trinta mih o oito que 
eftá na primeira centena, oitocentos, e o 8. que eftá na cen¬ 
tena de milhar vai 8.centos mil,e aífimdircmos, que valem 
as íeis letras, oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e 
trinta e cinco reis: pelo que com a noticia deftas duas uni¬ 
dades, em que vemos tomarem as letras o valor, íegundo 
o lugar aonde eftaò, íupponho viremos no conhecimento 
de íaber numerar as duas unidades que faltaõj porque 5. na* 
cafa de conto,val cinco contos, s .na cafa de milhar de con- 

L 2 to. 
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to vai cinco mil contosj tresna dezena de conto, vai trinta 
contos j tres na dezena de milhar de conto, vai trinta mil 
contoS) 8. na centena de conto , vai oitocentos contos 5 8. 
na centena de milhar de conto, oitocentos mil contos; e 
para que melhor fe entenda , poremos os quatro numeros 
nefta fórma 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 • e dizendo por elks a unida¬ 

de, principiando da mão direita pata a efquetda ( como ja 
diíTemos) veremos que importaò as doze letras, oitocen¬ 
tos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta, e cinco contos, 
e oitocentos e trinta e cinco mil, e oitocentos e trinta e cin¬ 

co reis. 1-11 
Serve a cifra para encher o lugar, onde nao ha letra , ou 

de dar valor à letra, que per fi íó naõ vai nada, como v. g- 
íe quizermorque 2. valha vinte, poremos cifra na unidade, 

paraque fique o 2.na dezena,aírim 20. onde vemos,que por 
naò haver letra que encha a unidade lhe pomos cifra , para 
que os dous fiquem na dezena, o que naòfariamos ,qi^n- 
do houveífe letra,que oceupaíse atai cafa; como v.g.lefoí- 
fe vinte e cinco, que o ^oceuparia a unidade 5 e fe quizer- 
mosqueo mefmo2. valha duzentos, para que fique na cen¬ 

tena, donde toma o tal valor, poremos cifras na unidade, e 

dezena,aíriin 200; e íe for dous mil, alTim 2000. ou quatro 
mil e trinta, aílim 4.030. Por eftes exemplos fe podem a - 
íentar outros numeros , pondo cifras nos lugares, onde 
naò houver letra, advertindo , que aílim como a cifra 
diante , ou entre as letras , lhe fazem dar valor , aíTim 
também de trás da letra naò vai nada ; como v. g. pondo 
4. na unidade , e cifra na dezena, aílim, o 4. vai íó quatro. 

Os referidos exemplos me parecem fero que baila , para 

que o difeurío do principiante poíTa por elles íaber nume¬ 
rar ; e quando a rudeza do engenho naò alcance o valor 

das letras , fegundo o lugar , onde eíliverem , íe vale¬ 
rá dos da íeguinte Taboada , pelos ter explicados por le^ 

tra. 
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tra , a qual a aprenderá de cór , para darmos principio ás 

regras geraes. 

T A B O ADA. 
Hüma vez hum , he hum 
duas vezes dous, quatro 
duas V. tres, leis 
duas V. quatro , oito 
duas V. cinco, dez 
duas V. leis,doze 
duas V. fctte, quatorze 
duas V. oito , dezaíleis 
duas V. nove, dezoito 
duas V. dez, vinte 

'ires V. trcs , nove 
tres V. quatro , doze. 
tres V. cinco, quinze 
tres V. leis , dezoito 
tres V. íette , vinte e hum 
tres V, oito , vinte e quatro 
tres V. nove , vinte e Íette 
tres V. dez , trinta. 

Q_;iano V. 

quatro v. 
quatro v. 
quatro v. 
quatro v. 

I quatro v. 
quatro v. 

quatro, dezaíleis 
cinco , vinte 
ieis, vinte e quatrc 
íette, vinte e oito 
oito, trinta e dous 
nove , trinta eleis 
dez , quarenta 

I V, I ■ -I 

T V. 2 4 
2 V. 3 6 

2 V. 4 8 

2 V. 5 IO 

2 V. 6 I 2 

2 V. 7 14 
2 V. 8 16 

X v. 9 18 

? V. IO 20 

S V. 
y 
D 9 

3 V. 4 r 2 

3 V. 5 13 

> V- 6 11 

3 V. 7 21 

í V. 8 ^4 

3 V- 9 17 

3 V. IO 30 

4 V- 4 16 

4 V. 5 20' 

4 6 14 

4 V- 7 18 

4 V. 8 31 

4 V. 9 36 

4 V. IO 40 

Cinco V. cinco vinte e cincq 
cinco V, leis, trinta ' i 
cinco V. íette, trinta e cinco' 
cinco V, oito , quarenta i 
cinco V. nove,quarentàecinc,j 
cinco V.. dez , cincoenta i 

3 V. í 2j [1 
5 V. 6 3o'| 
3 V. 7 35 1 
3 V. 8 40 1 
‘S V.. ,9 43 1 
3.-V. 10 fO 1 

Scrs V. leis , innta e icis 
reis V. Íette , quarenta e dous 
leis V. oito, quarenta e oito 
leis v. nove,ci;,coenta e quat. 
leis v. dez, leíTenta. 

6 V. 6 30 1 
6 V. 7 42 1 
d V. 8 48 1 
6 V. 9 54 1 
6 V. 10 60 1 

-■jcttev.letio, quarentae nove 
Íette V. oito , cincoenta eíeis 
íette V. nove, itfienta ettrs 
Ifitte V. dez , fettenta. 

7 V. 7 49 
7 V. 8 56 
7 V. 9 Ó3 
’’ V. 10 70 

Uito v.oito , 
oito V. nove 
oito V. dez 

lelieiita equatio 
,lettenta e dous 
oitenta. 

8 V. 8 64 
8 V. 9 72 
8 V. 10 8c 

Nove V. nove 
nove v. dez 

. oitenia e hum 
noventa. 

y V. ^ dl 
9 10 90 

Dez v. dez, cento. 
iiei5 V. cento, mil. 

10 10 100 i 
(0. loo leoo H 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 II 

De todos os'numeros da Taboada , 011 de outros que íe 
offerecerem fòra delia, fe tiraõ os noves para prova das e£- 
pecies, nefta fórma: Quem de 9 tira 9 naô íica nada,quem 
de dez tira 9 fica i. quem de 11. tira 9 ficaõ 2. quem de 2 $ 

tira os noves,ficaõ /.eaffim os maisjecomo o tirar os noves 
por efta regra em numeros grandes he confufo , nos vale¬ 
remos da íeguinte, fõmando as letras do numero, como v. 
g. temos numero 2 5 fòmamos o 2 com o 5 fazem fette,e aí- 
íim diremos, que de 25 tirando os noves ficaõ 7. temos nu¬ 
mero 35. íõmamos o 3 com o s fazem 8. e aííim diremos 
quede 35 noves fòra 8. ou de 40 quatro , ou de 48 tres, 
porque quatro, e oito fazem 12. tirando 9 ficaõ 3- ou de 
S 6. que íómados fazem onze , tirando 9 ficaõ 2. e nefta 

fórma 
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fórma fe tiraõ os noves de todos os numeros com muita 
brevidade. 

Efte modo de eníinar pódem obíervar os Meftres de¬ 
pois que os principiantes íouberem de cór os numeros da 
Taboada, e naò como collumaò , enfinandolhes de cór 
juntamente com os numeros da taboada a tirar os noves, 
do que naò fó refulta confufaõ aos principiantes, mas o naò 
íaberem tirar os noves de outros numeros fóra delia. 

CAPITULO II. 
Sommar, 

SOmmar he recolher muitas addiçoens de diveríos nu¬ 
meros, íendo todos de huma meíma qualidade em húa 

íó addiçaõ. Fórma-íe efta efpecie de íõmar, pondole as le¬ 
tras nos lugares,que lhes competem íegundo o feu valor, 
de maneira que fiquem as unidades direitas em fórma de 
coluna, e do meímo modo as dezenas, e aífim as mais: e 
para que com mais clareza faibamos o modo de aíTentar eí- 
ta efpecie, notaremos o exemplo feguinte. 

EXEMPLO. 

Oito mil e novecentos e oitenta e 
cinco reis. 8985 

Seis mil e noventa e oito 6098 
Settecentos e nove reis . 709 
Trinta e feis reis .. 36 

Quatro reis. . . . + 

15832 

A fórma de aíTentar os numeros, que obíervamos nefte 
exemplo , devemos guardar em outra qualquer conta defta 
eípecie, que íe nos offerecer; advertindo (como fica dito) 
que as unidades fe poem humas debaixo das outras 5 e aílim 

as 
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as dezenas,e na mefma fôrma as centenas,como tãbem os 
milhares, &:c. comfua nica por baixo: íõma-íe primeira¬ 
mente principiando pelas unidades, aííím : s, e 8 laõ treze, 
e 9 vinte e dous, eó vinte e oito, e 4 trinta e dous : aííen- 
tamos o 2 debaixo das unidades , e dizemos vaõ 3 porque 
como o numero de 3 2 íe componha de 3 e 2, deixamos o 
2 na unidade, e levamos o 3 para a dezena ( regra que do¬ 
mina em todas as mais, deixando a unidade debaixo da co¬ 
luna íõmada,e levando a dezena para afeguinte) o 3 que 
levamos dos 32 ajuntamosá primeira letradas dezenas,di¬ 
zendo 3 e 8. íaõ onze, e 9 vinte , e 3 vinte e tres ; aílenta- 
mos3 debaixo das dezenas,e levamos o 2 para as centenas, 
dizendo 2 e 9 onze, e 7 dezoito: aíTentamos 8 debaixo das 
centenas, e levamos i para os milhares, dizendo i e 8 no¬ 
ve, e 6 quinze: aííentamos 5 debaixo dos milhares, e leva¬ 
mos I que aíTentaremos detrás do 5 por naô haver outra 
coluna, a que o ajuntaílemosj aílim feita a conta, achamos, 
que íõraa quinze mil e oitocentos e trinta e dous reis. A 
prova íe tira tirando os noves de todas as addiçoens, pelo 
que a letra que for 9 naò façamos caío dellasprmcipiando 
pela primeira addiçaô, diremos 8 e 8 dczaífeis , tirando 9 
íicaô 7 que íòraado com o 5 fazem 12, tirando 9 ficaõ 3, 
que fómadoscom a 6 fazem 9. tirando 9 naò fica nadaj 8 e 
7 quinze, tirando 9 fícaò 6, que íõmado com o 3 fazem 9. 
tirando 9 naó fica nada; 6 e 4 fazem 10. tirando 9 fica i. 
efte I buícaremos na fomma, dizendo i e 5 fazem 6 e 8. 
quatorze, tirando 9 ficaõ 5. que íõmado com o 3 fazem 8 
t z. IO. tirando 9 fica 15 e comodeo na íõma o meímo nu¬ 
mero , que nas addiçoens , eftá certa a conta. 

Ha huma figura a que chamaõ cifraõ, íua fôrma he eíla, 
U,ferve deabreviar as cifras da unidade,dezena,cêtena,co¬ 
mo v.g. queremos afientar quatro mil, pomos 4 com hum 
cifraõ, aííim 4U--> ,c commqmente ufamos delle nas con¬ 

tas 
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tas de fommar, entre centena , e milhar para íeparaçaó, 

como vemos abaixo. 

EXEMPLO. 

Cento e oito mil e cinco reis 108U005 
Quatrocentos mil e trezentos e cincoenta 400U 350 ^ 

Vinte mil reis • 2,oUooo —< 
Trezentos e doze mil e cento 312U100 7 

Novecentos e cincoenta e tres • ». U95 3 

84JÜ408 

Somando na fórmadita , principiando pelas unidades, 
diremos 563 fazem 8. aíTentamos 8. e naò vay nada por 
naõ haver dezena no 8. vamos a, dezena, e diremos 5-25. 
fazem 10. adentamos a cifra , e vay hum para a centena, 
que íommadocom o 3 fazem 4.e i.s.e 9.14.aíTentamos 4. 
e o cifraò debaixo dos cifrões, e levamos a dezena dos 14. 
que he hum para os milhares, e diremos i. e 8. 9. e 2. 11. 
aíTentamos hum, elevamos outro para a íua dezena , edi¬ 
remos hum e 2. 3. e i. 4. aííentamos 4. e naõ vay nada; 
vamos á centena dos milhares, e diremos i. e 4. 5.63. 8. 
aíTentamos 8.eaílim eftá íómada, achamos que importa oi¬ 
tocentos e quarenta e hum mil e quatrocentos e oito. Se 
quizermos tirar a prova faremos na fórma da primeira , ti¬ 
rando os noves das addições, acharemos ficarem 7. e ti¬ 
rando os noves na fomma, ficarem também 7- Tor me pa¬ 
recer que os dous exemplos referidos naõ he o que bafta, 
para que o principiante alcance inteira noticia das du¬ 
vidas , que íe lhe pódem ofíerecer nefta efpecie , fiz o 

íeguinte. 

EXEM- 
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EXEMPLO. 

Trinta e feis mil e tres 
Oito mil 
Nove mil e íette 

36U003 
sUooo 
9U007 

5 3U010 

Principiando, comoja diílemos, diremos 3* e7* 10. aí- 
ientamos cifra, e vay i. que o aíTentaremos na dezena por 
nella naô haver letra, com que o íômar, e como da dezena 
naõ vay nada, e na centena eílaô cifras , aílentamos cifra: 
e pofto o cifraõ debaixo dos outros, íõmamosos milhares, 
dizendo 6. e 8. 14. e 9. 23. aíTentamos 3. e vaô 2. para a 
dezena de milhar, que íòmadoscomo 3. fazem s.aílenta- 
mos 5. e importa a íõma, cincoenta e tres mil edez reis. 

Por eftes tres exemplos fe pódem fazer outras contas de- 
fta eípecie,fõmando primeiro as unidades, e depois asde- 
zenas,e aííim as mais, que fe feguirem, e da fõma que fize¬ 
rem as unidades, ou as dezenas, &c. fica a unidade , e vay 
a dezena (íe a tiver ) como vemos nos referidos exemplos, 
que quando naõ baífem íupprirá a regra feguinte. 

Todas as vezes, que fòmadas as unidades, ou dezenas, 
ou centenas, &c. fizerem num. i o. aíTentaremos cifra,e vay 
I. para a íeguinte , feíómar 11. aíTentaremos i.e vay i, íe 
12. aílentaremos 2. e vay i. íe 13. aíTentaremos 3, e vay i. 
e aííim até i9.fempre vay i. feíómar 20. aílentaremos ci¬ 
fra, e vaô 2. íé 21. aílentaremos i. e vaô 2. íe 22. aílentare¬ 
mos 2. e vaô 2. e aííim até 2 9-fempre vaô 2. le fòmar 30. 
aíTentaremos cifra, e vaô 3. e aílim até 39. fempre vaô 3. 
e de 40. até 49. fempre vaô 4. ede 50. até 59. fempre vaô 
5. e aííim até 90. de que vaô 9. e íe a lôma exceder a mayor 
num. como v.g. 100. vaô i o. e de 11 o. vaô 11. e finaimen¬ 
te de tantos dezes, tantos pontos vaô. 

M CAPI- 
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CAPITULO III. 

Diminuir. 

Onta de diminuir, he tirar de hum numero mayor,ou- 
tro menor, epara íe fazer íe poem o numero mayor 

em cima com fua rifca por baixo, e debaixo delia o nume¬ 
ro menor, também com íua riíca ; ficando unidade debai¬ 
xo de unidade, dezena debaixo de dezena , centena debai¬ 
xo de centena, e aííimasmais: armada a conta íe diminuem 
das letras de cima, as letras debaixo, e quando a letra de ci¬ 
ma he menor que a debaixo fe lhe acereí centa i o. para fazer 
num. em que íe poíTadiminuir, aíIimcomo,efiando ein ci¬ 
ma 2. e debaixo delle+. paradininuirmos o 4. damos ao 2. 

valor de doze, e aífim também eftando 4. em cima de 9, 
damos ao 4. valor de quatorze,paradefte numero diminuir¬ 
mos o 9. e aífim as mais; a toda a citra em cima de letra,da- 
mos o valor de dez, e todas as vezes, que á letra accreícen- 
tamos 10. ou á cifra damos o valor de 10. vay i. para a íe- 
guinte letra debaixo; toda a cifraíobre cifra naò vai nada, 
excepto quando para a cifra debaixo vay i. que entaó da¬ 
mos á de cima o valor de 10. para delles diminuirmos o i. 

como vemos no exemplo íeguinte. 

EXEMPLO. 

8o7o8z Pedio empreífado 
Deo á conta 
Reíla a dever 

508043 

299039 

807081 

Pelas referidas regras ja íabemos, que á letra de cima íen- 
do menor, que a debaixo íe lhe acerefeenta 10. e aífim di¬ 
remos principiando pela unidade > quemde 12. tira s.ficaò 
9. aíTentamos 9. debaixodo 3.e como fizemos de 2. doze 

vay 



PARA APRENDER A CONTAR. 91 
vay I. para o +. que fazem 5. e diremos, quem de 8. tira s. 
£caõ 3. aííentamos 3. debaixo do 4. e porque o 8. naôca- 
receo de i o. por ter íuííiciencia para fe lhe diminuir o $ .naò 
vay nada, e diremos quem de nada tira nada, fica nada, af- 
íentaraos cifra debaixo da cifra, e diremos, accrefcentando 

ao 7. IO. quem de 17.tira s.ficaóç. que aííentamos debaixo 
do 8. e como fizemos no 7. 17. vay i. para a cifra feguintc, 
que neílecafo damos á cifra de cima valor de 10. para dimi¬ 
nuirmos o ponto,que veyo para a debaixo,e aílim diremos, 
quem de 10. tira i. ficaò 9. que alTentamos debaixo da ci¬ 
fra , e porque dêmos â cifra valor de 10. vay i. para o 5, 
que fazem 6. e diremos, quem de 8. tira 6. ficaò 2. que o af- 
lentamos debaixo do $. e aílím achamos, que relia a dever 
duzentos noventa e nove mil trinta e nove reis. A prova 
deita efpecie fe tira fõmando o que fe deo à conta, com o 
que fe reíla a de ver,e naõ dando o que fe pedio eílará erra¬ 
da? e porque nefte primeiro exemplo naò fe incluem todas 
as duvidas, que nefta efpecie íepódcm oíferecer ,fiz o fe- 
guinte. 

De 
Abatemos 

- Principiando pela unidade, diremos 4. tirados de 4. naô 
fica nada, pomos cifra debaixo do 4. 5, tirados de i4.ficaò 

9. que aííentamos debaixo do 5. e levamos i. para a cifra, 
que abatido do 7. ficaò 6. que aífentamos debaixo da cifra, 
nada tirado de 6. ficaò 6. que aífentamos debaixo da cifra, 
8. tirados de 14. ficaÒ 6. que aííentamos debaixo do 8. e 
vay I. que com 2. fazem 3. que tirados de lO. ficaò 7. que 

aífentamos debaixo do 2. evay i. quetiradode 10. ficaò 9. 
aífentamos 9. evay 1. que tirado de 10. ficaò 9. que aílenta- 

Mz mos 
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mos outro 9. e vay i. que tirado de i. naòfica nada^aíTen* 
tamos cifra, nada tirado de S.ficaòS. aíTentamos 8. e acha. 

mos que o refto que fica , faòoito mil noventa e nove con¬ 
tos fettecentos íeíTenta e íeis mil íeiícentos e noventa. 
A prova Te tira, como ja diílemos, fõmando o que íe aba- 

teo, com o refto, dará o principal. 

CAPITULO IV. 

Jidultiplícar. 

SErve efta efpecie de multiplicar, para quando compra¬ 
mos, ou vendemos numeros de varas, covados, arrobas, 

arrates, &:c. a preço de tanto. Arma-fe efta conta, pondo-ie 
primeiramente o numero mayor,a que chamaò multiplica- 
caô , e debaixo delle o menor, a que chamaô multiplica¬ 
dor, com o qual íe vaõ multiplicando as letras do numero 
de cima, principiando da maò direita para a efquerda,como 
veremos neíte primeiro exemplo: 2+. varas ^ ^ 
de fita a 5. reis a vara,aíTentamos os 24* ^ de- j  ^ 

baixo do4. o 5. e comellemultiplicamos as 7To~~ ^3^ 
letras de cima,dizendo 5. vezes 4. íaõ 20. aí- ^ ^ 

fentamos cifra debaixo do 5.elevamos 2. para a outra mul¬ 
tiplicação, tornando a dizer s • vezes 2. 10, com 2.quc leva¬ 
mos, fazem 12. affentamos 12. e aílim diremos, que impor- 
taó as 24. varas a $. reis, cento e vinte; e para íabermos fe 
eítá cerca, tiramos os noves dos 24. ficaõ 6.que multiplica¬ 
dos pelo 5. fazem 30. tirando os no ves fiçaõ s.omeímoa- 

charaos no produfto, porque fõmando i. e 2. fazem 3. 

EXEMPLO. 

Comprey 6.covados de pano33257.0 covado,aírentare- 

mos os numeros, ficando o menor debaixo do mayor com 

fua riíca, e com o menor multiplicaremos, dizendo 6. ve¬ 
zes 
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zes 7. 42. aíTentamos 2.e levamos 4. para a outra multipli¬ 
cação , dizendo 6. vezes 5.30. com4. que levamos,fazem 
3+. aílentamos 4. e levamos 3. para a outra, dizendo ó. ve¬ 

zes 2. 12.com 3-que levamos fazem 15. aílentamos s. e le¬ 
vamos i. 6. vezes 3. 18. com i. que levamos,fazem iç.af- 
fentamos 19. e feita a conta defte modo, diremos, que im- 
portaò as 6. varas pelo dito preço,dezanove mile quinhen¬ 
tos e quarenta e dous reis. A prova íe tira na forma dita, 
tirando os noves da multiplicação ficaò 
8. que multiplicado,pelo multiplicador 3^57 
fazem 48. que tirandolhe os noves ficaò _^ 
3. etirando os noves do produóto, ficaò ^_9JAR 

também “i. e aííim eílá certa. 

No primeiro, e fegundo exemplo moílrey, que o mul¬ 
tiplicador foy multiplicando pelas letras de cima , e a cada 
huma delia ajuntando os pontos que hiaò das multiplica¬ 
das; e o mefmo modo havemos obíervar em tantas le¬ 
tras , quantas tiver o multiplicador , como moílro no 
exemplo íeguinte. 

EXEMPLO. 

Comprey 2 3. arrates de cravo a 3 s 8. quero íaber quan¬ 
to importaò; aílentamos o numero mayor, edebaixo delle 
o menor, como ja fabemos; e primeiramente multiplica¬ 
mos com o 3. da unidade , dizendo 3. vezes 8. 24. aííenta- 
mos 4. elevamos 2; 3.vezes 5.15. com 2.que levamos,fa- 
zem 17.aíTentamos 7. e levamos i; 3. vezes 3. 9. e i. que 

levamos fazem lo.aííentamos io:temos multiplicado com 
o 3 .da unidade,e do meímo modo havemos de multiplicar 
com o 2. dadezena, dizendo 2. vezes 8. i6. aílentamos 6. 
na dezena, e levamos 15 2.vezeS5.10. com i.que levamos 

fazem 11. aílentamos i. elevamos outro; 2. vezes 3.6.com 

I. que 
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1. que levamos fazem 7. affentamos 7- temos acabado de 
multiplicar, agora fòmaremos as duas addiçoens > ena íõ- 

ma acharemos, que importaó 023. arra- 
tes 8 2 3 +. para íabermos fe eftá certa ti- 3 5 ^ 7 
raremos os noves da multiplicação fica- —L3 ^5^ 

ráõ 7.e o multiplicador faz 5.quemui- 
tiplicado pelo 7. faz 3 5» tirandolhe os g ^ — 
noves , ficaó oito , e o mcímo dará- 
no produóto , tirandolhe os noves. 

Notemos: O multiplicador do exemplo acima íaõ 23. 
que confia de unidade,e dezena,que quando multiplicamos 
com o 3 .da línidade aíTentamos a primeira letra na unidade, 
e quando multiplicamos com o 2. da dezena aíTentamos a 
primeira letra na dezenaro mefmo havemosde obíervar em 
outros multiplicadores, que tiverem mais letras, como ten¬ 
do centena, quando multiplicarmos com ella,aírentaremos 

a primeira na centena ; fe milhar, aflentaremos a primeira 
no milhar,e aílim as mais íe as tiver,como vemos no exem¬ 

plo abaixo. 
EXEMPLO, 

Comprey 40802. covados de panno a 3 5 74- aíTentados 
a multiplicação, e o multiplicador com fua rifca debaixo, 
multiplica primeiro a unidade, como ja íabemos, e aílim 
diremos, 4. vezes 2. 8. afientamos 8. e naô vay nada» 4.vc- 
zesnada he nada,aíTentamos cifra; 4.vezes 8.32.aíTentamos 
2. e levamos 3; 4. vezes nada he nada, aíTentamos o 3. que 
levamos; 4. vezes4. 16. aíTentamos ló.temos multiplicado 
com a unidade, o mefmo faremos com a dezena,dizendo, 

7. vezes 2. i4.aTsentamos 4.na dezena,e levamos i; 7-vezes 
nada he nada, afsentamos i; 7-vezes 8.56. aísentamos 6.c 
levamos 5; 7. vezes nada he nada,afsentamos 5; 7. vezes 4. 
28.afsentamos 28; vamos ao cinco da centena , e com elle 

diremos 
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diremos 5. vezes 2. 10. aísentamos cifra na centena,e leva¬ 
mos 155. vezes nada he nada, afsentamos i.que levamos? 
5. vezes 8. 40. aísentamos cifra,e levamos 4; 5. vezes nada 
he nada, afsentamos o 4.que levamos; 5. vezes 4.20. afsen¬ 
tamos 20. vamos agora ao 3. que eftá em milhar; e com elle 
diremos, 3. vezes 2. 6. aísentamos 6. em milhar; 3. vezes 
nada he nada? aísentamos cifra; 3. vezes 8.24. aísentamos 
4. e levamos 2; 3- vezes nada he nada, afsentamos o 2. que 
levamos; 3. vezes4. 12. aísentamos 12.Temos multiplica¬ 
do cora as quatro letras do multiplicador, e com ellas fei¬ 
to quatro addiçoens, as quaes lõmaremos, eíõmadas acha- 
remos importar a conta I4S 826348. A prova fetira na fôr¬ 
ma dita. 

40801 

3574 
I 6 3 2 o 8 

285614 

204010 

122406 

145826348 

y 
5 í 

Multiplicar abreviado. 

Em toda a conta defta eípecie,que a multiplicaçaô, ou 
o multiplicador for 10. fe abrevia ajuntando a eifra do 10. 
á outra addiçaõ , aííim como em 10. covados de baeta a 
6$0.0 covado, pomos a cifrado lo.nos 650.edizemos im¬ 
porta 0 5 00; ou 650. varas a lo.reis pomos a cifrado 10.nos 
650. e dizemos importa 6500 ,e o meímo íe obfervará 
quando hum dos ditos dous numeros for 100.1000. ou 
lOOQO. &:c. aílim como em 100. covados a 3200. afsenta- 
mos as duas cifras dos 100. nos 3200. e dizemos impor- 
taõ 320000. e aííim as mais. 

Todas 
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Todas as vezes que na multiplicação, ou no multiplica¬ 

dor, ou em ambos eftiverem cifras nas unidades, dezenas, 
&c. fe abreviaò multiplicando fó as letras, e aísentando as 

cifras no produâ:o, aílim como em 350. co- 
vados a 1200. multiplicamos os 12.pelos 35- 
fazemos 420. accreícentamos as tres cifras 
dos dous numeros , e dizemos importaô 

420000. 
Toda a cifra que eíliverno multiplicador entre as letras, 

naò íe multiplica com ella, e quando delia íe queira fazer 
caio, íerá pondo-a debaixo, na caía que lhe competir, ou 
em feulugar hum ponto, comovemos no exemplo abaixo. 

350 
1200 
70 

3 5_ 
420000 

4028 

20140 

120 84.. 

12104140 

CAPITULO V. 
Repartir. 

"O Epartir he dividirmos qualquer numero em tantas par- 
-tv tes,quantas nos forem neceísarias. Fórma-íe efta ef- 

pecie com primeiro, e fegundo numero 5 ao primeiro eha- 
mamos Partiçaô, que he o que íe reparteso fegundo Parti- 
dor, que he por quem íe reparte: dedes dous numeros fe 
fórma terceiro, que he o que vem a cada parte, a que cha- 
maõ Cofiente: aílim como querendo repartir 6 3.reis por 9. 
companheiros, havemos de ver em 6 3.quantas vezes ha 9. 
que acharemos haver z-c tantos diremos vir a cada hum dos 

novesj pelo que o 7. he coíiente,0 9. partidor,e os 6 3.p^^'' 
tiçaô: o que íabido havemos de advertir, que tem diverfo 
modo, fendo partidor de húa, ou mais letras; porque fendo 

de 
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de hüa letra, que he de 2.até 9. toda a íua diíficuldadc con- 

íifte em íaber quantas vezes ha na partiçaõ a letra do parti- 
dor, que fempre cabe, o que naõ tem fendo o partidor mais 

de hüa letra, porque nem íempre cabe,por deixar fufíicien- 
te cabedal para accõmodar as mais letras 5 e como eíte feja 

o mais difficil, trataremos primeiro , quando o partidor he 
de huma íò letra, cujo modo he o íeguinte. 

Repartir de huma letra. 

Arma-íe efta efpecie aíTentando primeiramente a parti- 
çaô, e debaixo deila o partidor á parte efquerda, e naõ co¬ 
mo no multiplicar, que íe poem á parte direita 5 advertin¬ 
do que quando a letra deite for mayor , que a primeira da 
partiçaõ, íe porá debaixo da íegunda, como v.g. queremos 
repartir 56. nds por 7. companheiros aílentamos os s ó.que 
he a partiçaõ cora íua riícapara pormos o coíien- o o 

te, e debaixo do 6. o 7. que he o partidor: a ra- 568 
zaõ he, porque ern 5. naõ ha 7. e por líío ajunta- 7 ” 

mos a primeira, e íegunda, que fazem 5 6. para nelles caber 
o partidor, e aílim bufeando em 5 6. que vezes ha 7. acha¬ 
mos haver 8. que aíTentaremos no coliente , e tantos dire¬ 
mos, que vem a cada hum dos 7.Sua prova he multiplican¬ 
do o 7. pelo 8. fazem os meímos 5 63 porém quando a letra 
do partidor for da meíma qualidade, ou menor, que a pri¬ 
meira da partiçaõ , a poremos debaixo delia , como v. g. 
queremos repartir os mefmos 5 6. por 4. compa- o 
nheiros, aílentamos os 56. e debaixo do 5. o 10 
4- por haver no s. hüa vez 4. pelo que aííentare- 56 14 
mos I . no coíienre, e com elle multiplicaremos 44 " 

o 4. dizendo, hüa vez 4. he quatro, paras, falta i. que aí- 
fentaremos em cima do 5 5 temos repartido a primeira letra 

da partiçaõ,mudemos o partidor para a ícgúda j advertindo 

N primei- 
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priraeirOjQ o fobejo do 5. he dezena, e aíllm todos os mais 
aue íobeja^rem das letras, havendo outra que repartir, pelo 
que diremos com o íobejo, eo 6. em 16. que vezes ha 4. e 
como ha 4 o aílentaremos no cofiente, e com elle multipli- 
careniosno partidor, dizendo 4. vezes 4. íaô 16. para 16. 
nada, aílentaremos cifra em cima do 6. evay i. q tirado de 

i. naõ hca nada, poremos cifra em cima do i .temos acaba¬ 
do a repartiçaõ,e diremos que 5 6.reis repartidos por 4-vem 
a cada hum 14.reis.Sua prova he na formada primeira,mul¬ 
tiplicando o partidor pelo cofiente , vem os raeímos 56. 
Também tem prova de nove, que adiante enfinarey , ain¬ 
da que naõ he taõ fegura como eíla de multiplicar o cofir, 
ente pelo partidor, e por líTo lhe chamaõ prova Real. 

i' 

E X E M F L 0: , 

Para repartirmos 7840. por 9. companheiros, faremos 

como no primeiro exemplo, pondo o partidor debaixo da 
fegundada partiçaô, pornaõhaver em 7. 9- e diremos em 
7 8° que vezes ha 9. e como ha 8. o aífentamos no cofiente, 

e com elle multiplicamos no partidor, di- o ó 
zendo 8. vezes 9. íaõ 72-para 78. faltaõ 6. 7840 

que o aíTentaremos em cima do 8. e vaô 7- 9 

que tirado de 7. naõ fica nada, poremos cifra em cima do 7. 
temos repartido os 6 8 .mudemos o partidor para debaixo do 
4. e diremos com o fobejo dos 78. em ó4> que vezes ha 9. 

c como ha 7. o aífentamos no coíiente, e com elle multi- 

camos no partidor, dizendo 7. vezes 9- o 
63. para 6+. falta i. que aíTentaremos o 6 i 
em cima do 4. e vaõ 6. que tirado de 6. 7840 
naõ fica nada , poremos cifra em cima 9 9 

do 6; tornemos a mudar o partidor para debaixo da cifra, e 
diremos com o íobejo dos 64. em lo.que vezes ha 9- e co¬ 

mo 
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mo ha I. o aííentamos no cofiente, e com eile multiplican¬ 
do no partidor, diremos huma vez 9. he 00 
9. para 10. falta i. que afsentaremos em o 6 i i 
cima da cifra , e vay i. que tirado de 7840 
hum naõ fica nada, poremos cifra em 999 
cima do i. Temos acabado a repartiçaô, e diremos que 
vem a cada hum dos nove 8 71. e hcou i. de íobra, que he 
ii^avosque também vem a cadahum dos 9. A prova fe tira 
na fórma dita, epara dar certa ajuntamos áunidade o i. 
que ficou na íobra. 

EXEMPLO. 

Para repartirmos 90505 8. por 6. companheiros, af- 
fentaremos a partiçaô,e o partidor debaixo da primeira por 
caber em 9. 6. e diremos em 9. que vezes ha 6. e como 
ha huma, aí sentaremos i. nocofiente, e com elle multipli¬ 
cando no partidor, diremos I. vez 6. he 6. para 9.faltaò 3. 
que aísentaremos em cima do 9: mudemos o partidor,e di¬ 
remos,em 3 o. que vezes ha 6. e como ha 5. o afsentaremos 
no cofiente,e multiplicando o partidor, diremos 5. vezes 
6.30. para 3 o. nada , e vaõ 3. que tirados de 3 • naõ fica na¬ 
da , poremos cifra em cima do 35 mudemos o partidor, 
e diremos em 5. que vezes ha 6. e porque em cinco naõ 
ha 6. aísentaremos cifra no cofiente, o 00 
e mudaremos o partidor, ediremos 3 0210 
cm 50. que vezes ha 6. e como ha 905058 

8. o aísentaremos no cofiente,ecom 6 6 6 6 6 6 
elle multiplicando no partidor , diremos 8. vezes 6. íam 
48. para 5 o. faltaõ 2.que aísentaremos em cima da cifra, e 
vaõ 5. que tirados de 5. naõ fica nada, poremos cifra em ci¬ 
ma do 5. mudemos o partidor, e diremos em 2 5. que vezes 
ha 6. e como ha 4. o aísentaremos no cofiente , e diremos, 

- N 2 multi- 
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multiplicando ao partidor 4. vezes 6. 24. para 25. falta i. 
queaísentaremos em cima do 5.e vaõ 2. que tirados de 2. 

naô fica nada, afsentaremos cifra em cima do 25 mudemos 
o partidor, e diremos, em 18. que vezes ha 6. e como ha 3. 
o afsentaremos no coíiente , e diremos, multiplicando o 
partidor,3 .vezes 6. 18. para 18. nada, poremos cifra em ci¬ 

ma do 8. e vay i. que tirado de i. naòíica nada ,aísentare- 
mos cifra em cima do i.Temos acabado a repartiçaôjvetn 

a cadahum dos íeis 150843. 

EXEMPLO. 

Queremos repartir 48090. por 8.partes, aífentamosapar- 

tiçaõ, e o partidor debaixo do 8. e diremos , em 48. que 
vezes ha 8. ha 6. aííentamos 6. no coíiente, e multiplicando 
o partidor, diremos 6. vezes 8. 48. para 48. nada, poremos 
cifra em cima do 8. e cifra em cima do 4. e mudaremos o 
partidor para debaixo da cifra, e diremos, em nada que ve¬ 
zes ha 8. ha nada, aí sentaremos cifra no coíiente , e muda¬ 

remos o partidor para debaixo do 9. e o 
diremos em 9. q vezesha 8. ha i.afsen- 00 12 

taremos i. no cofiente, e com elle 48090 
multiplicando o partidor faz 8. que 8 8 8 8 
para 9.falta i.que afsentaremos em cima do 9.e mudaremos 
o partidor para debaixo da cifra, e diremos em 10. que ve¬ 
zes ha 8.ha I.queaísentaremosnocoíiente,e comellemul- 
tipiicando no8. fazomeímo 8, que para 10. faltaòz.que 
aísentaremos em cima dacifra,evay i. que tiradode i.naó 
fica nada, afsentaremos cifra em cima do i. Temos finda a 

repartiçaò, e diremos, que vem a cada hum dos oito 0011. 

e doüs oitavos, que he hum quarto. 

Repar- 
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Repartir por duas letras. 

O repartir por duas, ou mais ietras he muy diíFerente do 
repartir por hüajem razaõde nem fempreíe pôr nocoGen- 
te, quantas vezes cabe a primeira letra do partidor na da 
partiçaÔ5 como também no valor, quefedá à letra daparti- 
çaõ, que eftálòbrea do partidor, na qual mukiplicaocofi- 
ente depois de ter multiplicado na primeira. Naô fe pocm 
íempre no coíiente quantas vezes cabe a primeira letrado 
partidor na da partiçaõj porque o coGente affim como mul¬ 
tiplica na primeira do partidor,aííim multiplica na í egunda, 
e nas mais, fe as tiver, e para os pontos, que vaõ das multi- 
plicaçoens, íe deixa Gear da primeira, o que baile (fendo 
neceísario ) para íe diminuirem,como v.g.queremos repar¬ 
tir 70. covados de panno, por 28, companheiros, afsenta- 
mos os 70. com íua riíca para pormos o coGente , e os 28. 
debaixo dos 70. e dizemos, fallando com a primeira: em 7. 
que vezes ha 2. ha 3. ja íabemos, que i 

o coGente , aíGm como multiplica na 34 
primeira do partidor, multiplica na 7 o 
fegunda , tomemos o 3. na memória, 2 8 
e com clle multipliquemos, dizendo 3. vezes 2. íaÕó.para 
7. falta I. que aísentamos em cima do 7. e com o 3. torne¬ 
mos a multiplicar na fegunda,dizendo, 3. vezes 8. íaõ 24.. 
havemos de ajuftar os dezes,e fazer na cifra 30. e como de 
trinta vaõ 3- naô ha donde os diminuir,porterGcado i. dos 
7. pelo que afsentaremos 2. no coGente, e com elle multi¬ 
plicando na primeira, diremos 2. vezes 2.íaõ para 7.faí- 
taõ 3. que afsentaremos em cima do 7.e tornando amulti- 
plicar a íegunda, diremos, 2.vezes 8.íaõ 16.para 20.íaltaõ 
4.que afsentaremos em cima da cifra , e como na cifra Gze- 
mos 20.vaõ 2.que tirados de 3. Gca i. que aísentaremos em 

cima 
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cima do Temos finda a repartiçaõ, ficáraó de fobra 14. 
que heametadede 28. partidor, pelo que aísentaremos no 
coíiente meyo , e diremos, que vem a cada hum dos 2S. 
companheiros dous covados e meyo. 

Temos moftrado nefte primeiro exemplo, que no repar¬ 

tir por mais de huma letra, íe deixa ficar da primeira para íe 
diminuirem os pontos, que vem das multiplicaçoens das 

outrasj falta agora labermos o valor, que havemos de dar a 
qualquer letra da partiçaó,que eftiveríobre a do partidor, 
em que multiplica o coíiente, como vemos no primeiro ex- 
ernplo,quando tomamos o 3 .na memoria,e com elle multi¬ 
plicamos a fegunda do partidor, que fizemos z+.démosá 
cifra valor de trinta , e quando alsentamos o 2. no cofiente, 
e com elle multiplicamos , que fizemos 16. dêmos á cifra 
valor de 20.e o meímo obíervamos nas letras,dandolhe di- 
veríos valoresj ecomo efta íeja húa circunftancia. muy im¬ 
portante para a fadtura defta conta , e para fe explicar poc 
exemplos, leria mais confufaò que enfino,pelo grande nu-) 
mero delles,que leriaò necefsarios para le colher efta noti¬ 
cia, fiz as leguintes regras, para que tomando delias conhe-)' 
cimento, laibamosdar o valor ás letras, íegundo a multi¬ 

plicação que fizer o cofiente. 
} 

Regra primara y do “valor que fe de've dar a letra i. ! 

Quando a multiplicação do cofiente ao partidor fizer i. 
e em cima eftiver i. diremos para i.nada,alsétaremos cifra 
em cima do i. mas quando a multiplicação do cofiente no 
partidor pafíar de i.até 10. e em cima eftiver i. lhe dare¬ 
mos o valor de onze,pondo fobre elle os pontos que aceref- 
centarmos para fazer o tal numero,como v.g.multiplicou o 

cofiente no partidor,fez ^.tem em cima i. dirernos para ii. 
faltaò 7 ,que poremos em cima do i .e le a multiplicação do 

cofien- 
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coíiente no partidor paílar de onze, e em cima eftiver i .lhe 
daremos ovalorde 21. pondoíobreelle os pontos,que lhe 
accrefcentarmcs, como v.g. multiplicou o coíiente no par¬ 
tidor, fez 12 diremos para zi.faltaô 9.que poremos em ci¬ 
ma do I. ele a multiplicaçaõ fizer os meímos 21.poremos 
cifra era cima do i.e fe paliar de 21.lhe daremos o valorde 
3 I.como v.g.multiplicado o cofiente no partidor fez a+.di- 
remos para 31. faltaõ 7-que poremos em cima doi.e íe a 
multiplicaçaòpaílar de 3 idhe daremos o valor de 41. c fe 

paíTar de 41. lhe daremos o valorde 5 i.eaííim até 81. ob- 
lervando lempre a regra de pòr fobre elle os pontos , que 
acerefeentarmos para fazer o tal numero , excepto quando 
der a multiplicação em 21. ècc. que entaò íe peern 

cifra em cima do i. 

R.egra fegunda , do 'valor á letra 2. 

Quando a multiplicação do cofiente no partidor fizer i. 
e em cima tiver 2. diremos para 2.hum ,que aílentaremos 
em cima do 2.e fe a multiplicação fizer 2. e em cima tiver 
2. diremos para 2. nada , poremos cifra em cima do 2. e íe a 
multiplicação paíTar de 2. e em cima eftiver 2. lhe daremos 
o valor de 12. e os pontos que acerefeentarmos para fazer o 
tal numero, poremos em cima do 2. e íe fizer os mefmtos 
12. poremos cifra em cima do 2.e ie a multiplicação paííar 
de 12. lhe daremos o valorde 22. e íe paíTar de 2 2. lhe dare¬ 
mos o valorde 32. eíe paííar de 3 2. lhe daremos o valorde 

42. e aííim até 82. 

Regra terceira do njalor á letra 3. 

Quando a multipiicaçaó que fizer o cofiente no parti¬ 
dor, naó chegar a 3. e em cima eíliver 3.os pontos que fal¬ 
tarem para o tal numero poremos em cima do 3 • e fe a mul¬ 
tiplicação fizer 3. e em cima tiver 3-potemos cifra em cima 

do 
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do 3-e fe a multiplicação paíTar de 3. lhe daremos o valor 
de 13. e fe paíTar de treze, lhe daremos o valor de 2 3. e fe 
paliar de 2 3. lhe daremos o valor de 3 3. e aííim até 83. 

Regra quarta , do 'valor á letra 4. 

Quando a multiplicaçaó que fizer o coíiente no parti- 
dor, naõ chegara 4. e em cima tiver 4. os pontos que falta¬ 
rem para o tal numero, poremos em cima do 4. e íe a mul¬ 
tiplicação fizer 4. poremos cifra em cima do 4. e íe paliar 
de 4, lhe daremos o valor de i j. e íe paíTar de quatorze lhe 
daremos o valor de 24. e aílim até 84. 

Regra quinta ^ do -valor á letra 5. 

Quando a multiplicaçaõ do coíiente no partidor fizer 5. 
e em cima tiver 5.poremos cifra,e íenaõ chegar a 5.os pon¬ 
tos,que faltarem, poremos em cima do 5. eíe a multiplica¬ 
ção paílar de 5. eem cimaeftiver $. lhe daremos o valor de 
15 .e íe paliar de 15. lhe daremos o valor de 2 5. e aílim até 
85. 

Regra fexta , do valor á letra 6. 

Quando a multiplicaçaó do coíiente no partidor fizer 6. 
e em cima eftiver 6. poremos cifra, e íe naõ chegar a 6. os 
pontos, que faltarem, poremos em cima doó. e íe paísar de 
6. lhe daremos o valor de 16. e íe pafsar de 16. lhe daremos 
o valor de 26. e aííimaté 8 6. 

Regra fettima , do valor á letra 7, 

Qtiandoa multiplicaçaó do coíiente no partidor fizer 7. 
e em cima tiver 7. poremos cifra, e fe naó chegar a 7. os 

pon- 
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pontos que faltarem, poremos em cima do z.e íe paíTar de 
7. lhe daremos o valor de 17. eíe paffarde 17.lhe daremos 
o valor de 27. e aííim até 87. 

Regra oitava , do valor a letra 8. 

Quando a multiplicação, que hzer o coíiente no parti- 
dor, for 8.e em cima eftiver 8. poremos cifra , eíc naõ che¬ 
gar a 8. os pontos, que faltarem, poremos em cima do 8. c 
íc a multiplicação paíTarde 8. lhe daremos o valor de i8.e 
íe paífar de 18. lhe daremos o valorde2 8. eaíTim até 8 8. 

Regra nona , do valor á letra 9. 

Quando amultiplicaçaò , que fizer o coíiente nopartí- 
dor, for 9. e em cima eíliver 9. poremos cifra, e íe naõ che¬ 
gar a 9. os pontos, que faltarem, poremos em cima do 9. e 
íe paíTar do 9. lhe daremos o valorde 19. e aífim até 99. 

Regra decima, do valor á cifra. 

Quando a multiplicação do coíiente no partidor fizer 
lO.e em cima elfivercifra, diremos, para 10.nada,e íenaò 
chegar a 10.os pontos que faltarem para fazer o tal numero, 
poremos em cima da cifra,c íc a multiplicação paíTar de i o. 
e em cima eíf iver cifra, lhe daremos o valor de 20. e fe paí¬ 
far de 20.lhe daremos o valor de 30. e aííim até 90. pondo 
fempre fobreacifra os pontos, que faltarem para fazerotal 
numeroj advertindo que quando a multiplicação fizer 10. 
20. 30. 40. &c. fica a meíma cifra , e naó como alguns, 
que poem cifra íobre cifra,e o mefmo fe obfervará naõ pôr 
letra fobre letra , íendo da mefma qualidade , aííim como 
multiplicando o coíiente fez 20. temos em cima 3.íicaõ os 
meímos 3. ôcç. O Ta 
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Ta ía fabemos o valor que havemos de dar á letra da parti- 

çaõ, fegundo a multiplicação que fizer o cofiente na do par 
tidor 5°como também o deixarmos da primeira, o que bai- 
te para diminuirmos os pontos, que forem dasmultiplica- 
çoens das outras: falta agora fabermos, como os havemos 
diminuir, no que íeguiremos a efpecie do diminuir,dando 
á cifra valor de lO. e á letra, ajuntandolhe lo. quando for 
minuta aos pontos que forem, como v. g. demos ao 6. da 
partiçaô valor de só.dosquaes vaò s.quediminuiremos da 
letra da parte efquerda,feforcifra,diremos:3.tiradosde lO 

ficaÕ7.que poremos em cima da cifra , e porque demos a 
cifra valor de i o. vay i .que diminuiremos da feguinte letra; 
e fe a letra em que houvermos de diminuir o s^lor a.lhe da¬ 
remos o valor de i a.que delles tirado o 3 • ficaò 9. que pore¬ 
mos em cima do a.e vay i. que diminuiremos da letra que 
fe fe^ue; e nefta forma diminuiremos as mais dezenas,que 
forem de outros numeros, quando a letra em que houver¬ 

mos de diminuir naõ tiver cabedal para iflo. 
Com as noticias deftas regras podemos com facilidade 

perceber os feguintes exemplos,nos qiiacs íe incluem algüas 
duvidas, que pódem íucceder ao fazer defta efpecie,como 
v.g.queremos repartir 89640.por 392.companheiros,aííen- 

tada a partiçaò,e partidor, como vemos figurado, diremos 
com a primeira ,em 8.que vezes ha 3. ha 2. que aíTentare- 
mos no cofiente,e com elle multiplicando na primeira do 
partidor,diremos 2. vezes 3- faõ 6.para8.fal- 89640 — 

taò 2. que aíTentaremos em cima do 8. torne- 392 ^ 
mos a multiplicar na íegunda , dizendo 2.vezes 9. íaò 18. 

para 19. falta i .que aílentaremos em cima do 9. e como ao 

9. dêmos o valor de 19. vay i. que tirado i 
do 2. que ficou do 8. fica i. que aflenta 
remos em cima do 2. tornemos a multi¬ 

plicar na terceira, dizendo 2. vezes 2. Ía5 

212 

8964 

392 

4. para 



TARA APRENDER A CONTAR. 107 
4. paraó.fakdõ 2. que aíTencaremos em cima do 6. Temos 
feico a primeira repartiçaò,mudemos o partidor hua caía a- 
diante: ja labemos que a letra eftá em cima da primeira do 
partidor, fazemos delia unidade, e a que o 3 
hca á maõ efquerda dezena , e aílim 154 
diremos, em 11. que vezes ha 3. ka 2. e 2120 
naõ póde haver 3. em razaò de naô ficar 8964 o__2^ 
o que baile para diminuirmos os pontos, 3922 
que vierem da multiplicaçaò da íegunda, 3 9 

o que podemos ver tomando o 3 ■ na memória , e com elle 
multiplicando no 3- do partidor faz 9- que para 11. ficaò 
2. e tornando a mulriplicar na íegunda faz 27. havemos de 
fazer no2.32.e vaò 3.que tirado de 2. naõ pódeferj pelo 
que aílentaremos 2. no coíiente, e diremos, fallando com 
a primeira, 2.vezes 3. íaò 0. para 11. faltaõ 5. que poremos 
em cima do hum, e vay hum que tirado o 
de i.naõ fica nada, poremos cifra em ci- i 2 
ma do hum da dezena 5 e tornando a 0306 
multiplicar, diremos duas vezes nove 18 1548 
para 22. 4. que aílentaremos em cima 21204 
do 2. e vaõ 2. que tirados de 5. ficaò 8964 o ^ 
3. que aíTcntaremos em cima do 5. e tor- 39222 
nando a multiplicar , diremos duas ve- 3 9 9 
zes dous 4. para 4 nada, poremos ci- 3 
fra em cima do 4. Temos feico íegunda repartiçaõ , torne¬ 
mos a mudaro partidor outra caíaadiante , e diremos, em 
3 4. que vezes ha 3. vejamos íe cabe 9. e com elle na memó¬ 
ria, diremos 9. veze? 3- faõ 27. para 34- ficaò 7. e tornando 
a multiplicar , diremos 9. vezes 9. 81. havemos fazer na 
cifra 90. de que vaõ 9. que diminuidos dos 7. quehcáraò, 
naõ pódeíer; pelo que aílentaremos 8. no coíiente ,e mul¬ 
tiplicando, diremos 8. vezes 3. faÕ24. para 24.nada, aíTen- 
taremos cifra em cima do 4, e vaò 2. que tirados de 3. fica i. 

O 2 que 
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que aííentaremos em cima do 3; e tornando a multiplicar, 
diremos 8.vezes 9. 72. para 80. faltaõ 8. queaíTentaremos 
em cima da cifra, e vaõ 8. que tirados de lo.ficaò z.quepoj 
remos em cima da outra cifra, e vay i. que tirado de i. naõ 
fica nada,poremos cifra em cima do i. e tornando a multi¬ 
plicar, diremos: 8.vezes 2.16.para 20. faltaõ 4.que aíTenta- 
remos em cima da cifra, e vaÕ2.que tirados de 8. ficaõ 6. q 
aííentaremos em cima do 8. Temos feito a repartiçaò, vem 
a cada hum dos companheiros 228.reis, e ficáraò deíobra 
264. que repartidos, ainda vem a cada hü^^^avos, que faõ 
quafi-; dereal. Sua prova fetira nafórrrja dita, multiplican¬ 
do o cofiente pelo partidor, viràó 89376. que íommados 

com a íobra dará a partiçaõ. 
Também íe tira prova de 9- tirando os noves do cofien¬ 

te ficaõ 3. e tirando os do partidor ficaõ 5.multiplicando o 
3. pelo 5. fazem 15. tirando 9. ficaõ 6. que fõmados com a 
íobra fazem 18. tirandolhe 9- naõ fica nada: o meímo fa¬ 
remos na partiçaõ, tirandolhe os noves, naõ fica nada. 

0 V r R 0 EXEMPLO. 

Queremos repartir 97680. por 496. aííentados os nume¬ 

ros , diremos com a primeira: em 9- que vezes ha 4. ha i. 
que affentaremos no cofiente > e diremos : hüa vez 4. he 4. 

para 9. faltaõ 5. que poremos em cima do 4 
9. e multiplicando na fegunda, diremos ,580 
huma vez 9. he 9. para 17-faltaõ 8. que aí- 9768 o__í_ 

fentaremos em cima do 7. e como fize- 496 
mos 17.vay i.que tirado de 5.ficaõ 4. que aíTentaremos em 
cima do 5. e tornando a multiplicar, diremos: huma vez 6. 
he 6. para 6. nada,poremos cifra em cima do 6. Temos fei¬ 
to a primeira repartiçaõ, mudemos o partidor hüa cafaadi- 
ante5 e diremos, em 48. que vezes ha 4. ha 9- aííentaremos 

no 
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nocoüentej C diremos 9.vezes4.íaõ 36. para 38. faltaõz. 
que alTentaremosemcima do 8. e vaô 3. o 
que tirados de 4, fica i. que poremos 134 
em cima do 4. e multiplicando na fe- 429 
gunda , diremos: nove vezes 9.81. para 5804 

90. faltaõ 9. que poremos em cima da 9 7 6 8 o 19 
cifra , e como fizemos 90. vaõ 9. que 4966 
tirados de 12. ficaô 3. que poremos em 4 9 

cima do 2. e vay i. que tirado de i.naõ fica nada, poremos 
cifra em cimado 15 e multiplicando na terceira , diremos, 
9. vezes6. 54. para 5 8.faltaõ 4, que poremos em cimado8. 
e vaõ 5. que tirados de 9. ficaõ 4. que poremos em cima do 
9. Temos feito fegunda repartiçaõ , mudemos o partidor 
outra caía adiante, que he a ultima ,e diremos: em 3 4. que 
vezes lia 4.cabem fó 6. que aííentare- 
mos no cofiente , e diremos, feis ve¬ 
zes quatro 24. para 24. nada , poremos 
cifra em cima do quatro , e vaõ 2. que 
tirados de tres fica hum , que aífentare- 
mos em cima do tres , e tornando a 
multiplicar na ícgunda , diremos, feis 
vezes nove 54. para 54. nada , pore¬ 
mos cifra cm cima do quatro , e vaÕ 
cinco, que tirados de dez, ficaõ 5. que 

poremos em cima da cifra, e vay hum, que tirado de 1 .naõ 
fica nada, poremos cifra em cima do i. e tornando a multi¬ 
plicar na terceira, diremos: 6. vezes 6.3 6.para 40. faltaõ 4. 
que poremos em cima da cifra, e vaõ 4.que tirados de lO. 
ficaõ 6.que poremos em cima da cifra, e vay i. que tirado 
de 5. ficaõ 4. que poremos em cima do 5. Temos acabada 
a repartiçaõ , vem a cada hü 19 6. e ficaô de fobra 464. que 
repartidos, ainda vem a cada hum *7avos, que hequafihuiii 
real, o que melhor Te entenderá no Cap. 7, 

4- 
o 5 

O I o 

1346 

4290 

58044 

97680 196 
49666 

4 9 9 

4 

EXEM- 



no J^OVA ESCOLA 

exemplo. 

Toda a letra da partiçaò, c^ue eftiver fobre cifra do par- 

tidor, íó íerve para nella fe diminuirem os pontos que vie¬ 
rem das multiplicações das outra; como v. g. queremos re¬ 
partir 12 322008. por 60+02. aQentada a partiçaõ , c parti- 

dor, diremos com a primeira , em 002 + 16 
12. que vezes ha 6. ha 2. que aíTen- 1232200 8—^ 
taremos no coriente,e com elle mui- 6 o + o 2 
tiplicando, diremos: duas vezes 6. 12. para doze nada, po¬ 
remos cifra em cima do 2. ecifra em cima do i. e tornan¬ 
do a multiplicar na terceira,diremos. 2. vezes +. 8. para 12. 
faltaõ +. que poremos cm cima do 2. e vay i. que tirado 
de 3. ficaõdousque poremos em cima do 3. e tornando a 
multiplicar na quinta , e ulcim i, diremos 2. vezes 2.+. pa¬ 
ra lO. faltaõ 6. que poremos em cima da cifra, e vay i.que 
tirado de 2. fica i. que poremos em cima do 2. Temos fei¬ 
ta a primeira repartiçâò, mudemos opartidor, e diremos: 

em 2. que vezes ha 6. naõ ha nada , 0000 
aílentaremos cifra no cofiente , e 002 + 16 o 
tornaremos a mudar o partidor, e 1232200 ^JP±, 
diremos: em 2+. que vezes ha íeis 6 o + o 2 2 2 
ha +. que aífentaremos no cofien- 6 o + o o 
te, e multiplicando, diremos: ^ 60 + 
+.vezes 6.2+.para 2+. nada,poremos cifra em cima do+. e 
cifra em cima do 2. e tornando a multiplicar, diremos: +. 
vezes+. 16. para 16. nada, poremos cifra em cima do 6. e 

cifra em cima do i; e tornando a multiplicar , diremos. +. 
vezes dous 8. para 8. nada,poremos cifra em cima do 8.Te¬ 
mos finda a repartiçaõ, vem a cada hum 20+. e naõ íobrou 
nada:íe quizermos tirara prova faremos na fôrma dita,mul¬ 

tiplicando o cofiente pelo partidor, ou tirando a de nove. 
r 
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Repartir abreviado. 

Todo O numero, que íe ha de repartir por lo.ioo.iooo. 
ôcc.naòíe reparte, mas íó íelhe cortaô da partiçaôtantas le- 
tras,quantas cifras tiveropartidor,como v.g. queremos re¬ 
partir 1896O. por lo.partes, cortamos na partiçaô a unida¬ 
de, e diremos vem a cada hum 1896. efe cortarmos letra, 
he fobrada talrepartiçaõ, que fendo $. he meyo real jque 
ainda vem a cada hum ^ porque $. he ametade de dez parti- 
dor, fe 2. he o quinto ôcc.e na meíma fórmafe quizermos 
repartir 87275.por loo.coitaremos a unidade, e dezena, e 
diremos, que vem a cada hum 872. e fícáraó de íobra 75* 
que faó tres quartos de real ,que ainda vem a cada humj 
porque a quarta parte de 100. partidor, íaò 25. e vezes 
2 s. faò 7 5 .&c.e defte modo repartiremos por i ooo.cortan- 

do tres letras, Scc. 
Toda a conta dc repartir, que o partidor tiver cifras na 

unidade,dezena,centena, ôcc.íe abreviaõ,como. v.g.quere- 

mos repartir 8 960, por 30. cortamos da partiçaô a unidade, 
erepartimos por 3. e fe o partidor for 500. cortaremos na 
partiçaô a unidade ,e dezena , e partiremos por 5. e aílim 
faremos as mais, abreviando as cifras do partidor na fórma 
dita, cortando na partiçaô tantas letras,quantas forem as ci¬ 
fras do partidor, e o que cortarmos he íobra, como ja diííe- 
mos, a qual juntaremos áda partiçaô, (fe ficar) como V. g. 
repartimos 94675. por 700. cortámos a unidade , e dezena 
na partiçaô, que íaô 75-e repartimos por 7. veyo aocoíiea- 

te 135. e hcoude fobra i.que ajuntaremos aos 75-faz 175^ 
que he hum quarto de real, que ainda vem ao coíiente, por¬ 
que 175. he a quarta parte de 700. partidor. 

Em todo o numero, do qual íe quizer tirar ametade , íe 
partirá por 2.porque partir por 2. he o meímo.que tirar ame¬ 

tade 
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tade da couía que íe quer partir, e o que vier ao cofiente fe¬ 
ra ametade5Íequizermosfaber o terço ,íeparte por tressfe 
a quarta parte, fe parte por 4. íe por cinco, dará no cofiente 
a quinta parte, ôcc. 

£ aílim também querendo-íe reduzir qualquer numero 
de reaes a moedas de ouro fe parte por 4800.e o que vem ao 
coíiente laò moedas; íe a cruzados velhos por 400, fe no¬ 
vos por 480.e nameíma fórma em qualquer num.de reaes, 
querendo-íe íaber quantos vinténs tem,ou quantos vinténs 
íeraò neceífarios para fazer o tal numero íe parte por zo.e o 
q vem ao coíiente íaõ vintes, daqui íe tira,como v.g.querê- 
do-íe faber quantas moedas de ouro íeraò neceflarias para 
fazer 254400. parto efte numero por 48oo.vem ao coíien- 
te 5 3. moedas , que tantas faõ neceííarias para fazer o tal 
numeroj daqui podemos tirar outros,reduzindo os reaes á 
moeda que quizermosje para reduzirmos as moedas a reaes 
ferve o multiplicar, como v. g. queremos íaber o numero 
de reaes em 98. moedas de ouro , multiplicamos 98. por 
4800. queremos íaber em 750. cruzados novos , quantos 
reaes ha, multiplicamos 750. por 480. Scc. 

Temos findado as quatro efpeciesde inteiros, eenGnado 
pelo modo mais pratico , as quaes fe fazem por outros di- 
verfos modos, íegundo os Autores deita Arte, que naõ en- 
íino porentéder naò lerprecifo, o que íó faço no repartir, 
em o qual o coíiente multiplica no partidor da maò direita 
para a efquerda, poríe fazer com menos letras,a qual he fá¬ 
cil de perceber aos que íouberem repartir na fórma,que te¬ 
mos tratado , por razaó de íaberem que letra fe ha de pòr 
no coíiente para caberem as mais,que o mais confiíte em o 
coíiente ir multiplicando no partidor, e levando os pontos 
aílim como na efpecie de multiplicar, e na partiçaò dimi¬ 
nuindo, aílim como na eípecie de diminuir; como v.g.que¬ 
remos repartir 1790400. por 9423. aífentados os dous nu¬ 

meros 
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meros, veremos em 17. quantas veszes cabe 9.e como cabe 
I. o aílentaremos no coíiente, e com elle multiplicaremos 
no partidor, principiando da maõ 08481 
direita para a efquerda , diremos: 179040 o i 
huma vez 3. he 3. para 4. i. que aí- 9423 
lentaremos em cima do 4.huma vez 2.he 2.para i o.faltaó 8. 
que aílentaremos em cima da cifra,e vay i. hüa vez 4. he 4. 
com I. que levamos fazem 5.para 9. faltaÔ4. que aífentare- 
mosemcima do 9. huma vez 9. he 9. para 17. faltaõ 8. que 
aílentaremos em cima do7.e vay i. que tirado de i.naõ 
fica nada , aíTentaremos cifra em cima do i. Temos feito a 
primeira repartiçaô,mudemos o partidor outra cafa a dian¬ 
te, e diremos em 84. q vezes ha 9. ha 9. q aílentaremos no 
coíiente, e com elle multiplicaremos na fôrma da primei¬ 
ra , dizendo 9. vezes 3. faõ 27. para 0000 
3o faltaõ 3. q aíTentaremos em cima 084813 
da cifra, e vaõ tres, 9. vezes 2. faõ 179040 o 19 
18. com tres que levamos fazem 21. 942 333 
para 21. nada,aílentaremos cifra em 9422 
cima do i. e vaõ 2. 9. vezes 4. faÕ 9 4 
3 6.6 2. que levamos fazem 3 8. para 3 8. nada,aílentaremos 
cifra em cima do 8. e vaõ 3. 9. vezes 9. 81, com 3. que le¬ 
vamos fazem 84. para 84. nada, poremos cifra em cima do 
4. e cifra em cima do 8. Temos feito fegunda repartiçaõ, 
mudemos o partidor outra caía adiante,e como temos ci¬ 
fra em cima da primeira do partidor, aílentaremos cifra no 
coíiente,-e nefta fôrma temos acabado a repartiçaõ ,e ficáraõ 
de fobra trinta. 

EXEMPLO. 

Para repartirmos 970080. por 4007. armaremos a conta, 
e dircmosrem nove que vezes ha4.ha 2. que aíTentaremos 

P no 
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no cofiente, e diremos, principiando pela ultima , 2. vezes 
7. i+. parazo.faltaôó.que poremos em cima da cifra,evaò 

2. que tirados de joficaò 8. quepo- i 6 8 6 
remos em cima da cifra, e vay i* que 97008 o_j__ 
tirado de 7.ficaò ô.que poremos em 4 o o 7 
cima do 7. duas vezes 4* 8. para 9 .falta i.que poremos em ci- 
mado9.Tornemosamudaropartidor , e diremos em 16. 

que vezes ha 4. ha4. que aííentaremos no coíiente , e dire¬ 
mos com a ultima , 4-vezes 7.28. para 00 4 
28.nada, poremos cifra em cima do 8. i 6 8 6 o 

evaò 2. que tirados de 6. íicaÕ4. que 97008 o_j4— 

aíTentaremos em cima do íeis, 4. vezes 40077 
4. 16. para 16. nada, poremos cifra em 400 
cima do 0. e cifra em cima do i. Tornando a mudar o par* 
tidor, diremosiem 8.que vezes ha 4. ha2.que aíTentaremos 
no coíiente , e diremos com a ultima , 2. vezes 7- 14 • para 

20. faltaòó . q aíTentaremos em cima 3 

da cifra, e vaò 2. que tirados deiofi- 00048 
caõ S.que aííentaremos em cima da ci- j 6 8 6 o 6 

fra , e vay i. que tirado de4. ficaõ 3. 97008 o 
que aíTentaremos em cima do 4- 2. ve- 400777 
zes 4. 8. para 8.nada,poremos cifraem 4000 
cima do 8. Temos acabado a reparti- 40 
çaõ, vieraõ ao cofiente duzentos quarenta edous, e ficáraó 

de íobra 3 86.Por edes dous exemplos fe pódem fazer ou¬ 

tros muitos. 

CAPITULO VI. 

Regra de 3. e Companhia» 

CHama-íe efta regra de 3 • porque íe fôrma com tres nu¬ 
meros íabidos, pelos quaes íe buíca o quarto, como v. 

g. fe por 8. cruzados daó deintereíTe 2.por 40* quantos da- 
raô? 
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raÕíporeítes 3 i^umerosjquejafabemosjhavemosdebufcar 
o quarto,qtie he o intereílc dos 40. para o que aíTentaremos 

os 3. numeros em regra , como aqui parecem : 8—2--40. e 
multiplicaremos o legundo,que he 2. pelo terceirojque he 

40. viraõ ao produ(Sto so.que repartiremos pelo primeiro, 
que he S.viráó aocoíiente lo.que he o quarto numero^que 
buícamosj e aílim diremos, que íepor 8. cruzados daô de 
intereíle 2. por40. haõ de dar 10. Nefta fórma faremos as 

mais, multiplicando o íegundo pelo terceiro,e repartindo 
pelo primeiro, para nos dar o quarto numero. E como eíla 
noticianaõhe oque bafta para afa(ítura defta regra,tomarc- 
mos na memória o íeguinte. Primeiramente os numeros da 
pergunta haõ de íer 3. lómente, e quando íejaõ mais feraõ 
trazidos a 3. pelo melhor modo , que puder íer , e aíTenta- 
dosem forma,q fempre o primeiro íeja partidor,por fugir 
aconfufaò. Segunda,que o numero primeiro, eterceiro, 
haõ dt íer de hüa meíma qualidade, e naò o fendo íeraó tra¬ 

zidos a hãamefma.Terceira,que o quarto numero,que buí- 
camos,fempre íahe da meíma qualidade do fegúdo.Suppo- 
ílo o rcferidojnotaremos nos ditos 4. numeros , que a meí¬ 
ma proporção , que tem o primeiro com o fegundo, temo 
terceiro com o quarto , porque aílim como 2. he a quarta 
parte de 8.aílim também lo.he a quarta parte de 40. daqui 
tiraremosque fe o intereííe de s.cruzados foílem 4. qhe a 
metade de 8.também o intereíle dos 40.havia de íer ameta- 
de,quehe 20.; e íinalmente íe ointereíTè do primeiro foííe 
o quinto,também o intereíle do terceiro havia de íer o quin¬ 
to, como V.g. fe 40.—ganhaò 8.—120. quantos ganharáõ? 
bem vemos que o ganho do primeiro he o quinto, porque 
8. he a quinta parte de 40.aílim também ha de vir ao quarto 
numero 24. que he o quinto de 120. e a meíma proporção, 
que tem o primeiro com o terceiro, tem o fegundo com o 

quarto, porque aílim como 40.he o terço de i20.aílimtam- 

P 2 bem 
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bem o ganho de 40. he o terço do ganho de 120. e le ^o, 

tem 5. vezes 8. também 120. tem 5. vezes vinte e quatro. 

Tenho moftrado o que he regra de 3. e explicado peio 

mais breve modo as fuas proporções; porém falta labermos 

o como havemos uíar delia , o que alcançaremos nos ie- 

guintes exemplos. 

Regra de 3» cha. 

Se por duas moedas de ouro daõ de ganho 480. por 

25 860. quanto daraô? ja diííemos que o primeiro, etercei¬ 

ro numero haó de íer de huma melma qualidade, pelo que 

reduziremosas moedas a reaes, que íaõ 9600. e armando a 

resra, diremos: fe çóoo—g—480.—25800. quanto ganha- 

ràõ> obrando nafórma dita,multiplicandooíegLmdopelo 

terceiro viráõ aoprodudo 12412800. que repartidos pelo 

primeiro viráõ ao coíiente i29 3-i^£ÍSj que tanto haõ dega- 

nharos 25 860. A provaíe tira,repartindo o primeiro pelo 

íe(Tundo,quefaõos9600. pelos 48o.viráóao cofientezo.e 

repartindo o terceiro pelo quarto, que íaõ os 25860. pelos 

1293. viráõ os meímos 20. porque aíTim como o primeiro 

numero tem 20. vezes 480. aílim também o terceiro tem 

20. vezes 1293. e nefta fórma tiraremos a prova a elta re- 

o-ra, repartindo o primeiro pelo fegundo, e o terceiro pe¬ 

lo ouarto, e naõ dando nos coíientes hum mefmo numero, 

Se hum alqueire de trigo cudou a 240. por quanto o tor- 

narey a vender, que ganhe nelle a razaõ de 10. ^r loo? 

paraíe fazer efta regra,diremos aííimde loo.fe^nzeflem em 

11 o.(^anhando a io.por ioo.em quanto íe faraõ 240.ganha- 

do o mefmo? obrando pela regra,como jafabemos, que he 

multiplicando a fegunda pela terceira , e repartindo pela 

primeira , virá ao cofiente 264. que por tanto diremos e 
^ vendera 
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venderá o dito alqueire de trigo para ganhararazaòde 10. 
por 100. Se 100—110-240. 

Se huma vara de panno coftou 350. por quanto a torna- 
reya vender, que ganhe nellaa 12.por looíraremos nafór- 
inada primeira,dizendo : Se 100. íe fizeíTem em 112. ga¬ 
nhando a 12.por 100—3 5 o.em quantos íe faraó? Feita a re¬ 
gra, como ja fabemos, viráõ 3 92. que por tanto fe vendera 
a Vara para ganhar a 12. por 100. ôec. 

100--112—350. 
Por quanto foy comprada húa vara de panno,fe tornan- 

do-íe a vender por 3 8s.le achou de ganho a lo.por looídi- 
remosaílim; fe iio.eraô loo.antes de ganhara lo.por 100. 
os ditos 385. quanto feria antes domeímo ? Feita a regra a- 
charemos, que foy comprada a vara de panno por 350. 

110—100—3 85. 
Comprando fe hum covado de panno por 600. reis, e 

tornando-fe a vender por 633. quantos por 100. ganharia? 
Para fazermos efta regra , primeiramente faberemos o ac- 
creícimo,q vay de 600. a 6 3 3. que diminuido hum do ou¬ 
tro, accreíce 33. e diremos, íe 600.ganhaò 33. quanto ga¬ 
nharão 100? Feita a regra , viráõ ao coíiente 5. ehcaráõ de 
íobra 300. que he a metade de 600. partidor , e aílim dire¬ 
mos, que ganharia cinco e meyo por cento. 

600 -3 3'"IOO. 
Se quando o alqueire de trigo vai o 300.reis,me daó 18. 

onças por hü vintém, levantando a 400. reis, quantas onças 
me daraõ pelo mefmo vintém? Paraaífentarmos a regra di¬ 
reita, diremos aílim: quantas onças viráõ de 400.re 18.vem 
de 3 00? Feita a regra,acharemos 13 • onças, e ~~ avos , que 
he meya onça, porque 200. he a metade de 400. partidor. 

400—18—300. 
Se oito covados de panno de fette palmos de largo me 

faz hum vefl:ido,quantos covados haverey mifter de outro 
que 
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que tem 3. palmos de largo? Para fazermos eíla regra,mul¬ 
tiplicaremos os S.covados pelos7. palmos, faremos 5 6,pal¬ 
mos, que repartidos pelos 3- viráõao coíiente is.covados, 
e duas terças, que faô os 2.palmos que íicáraõ na íobra,por¬ 
que 2.faò duas partes de 3. partidorj e íe quizermos tirara 
prova, multiplicaremos os 3—8—7 
I S.covadosa tres palmos, faremos 54.. com 2.da íobra 5 6. 
que os meímos tem os 8. covados a /• palmos; e quando 
nefta regra entrar meyo, reduziremos a meyos, íe quartos a 
quartos, 6cc. o que melhor íe verá no Gap. 13. exempl. 7- 

Para fazermos hum juro de 6. e hum quarto por 100. 
que renda cada anno 15 400. quanto haveremos raifter de 
principal? Para fazermos efta regra, bufcaremos hum nu¬ 
mero da mefma condição fem quebrado , o qual he hú cru- 
zado,quea6.-; por 100.rende25.reis, ecom elle diremos: 
íe 2 5. me vem de 400—15 400. de quantos me virá ? Fei¬ 
ta a regra viráõ de principal 246400. c na meíma fórma íe 
foíTe a quatro e meyo , como verb. grat. para fazermos 
hum juro de 4. 7 por 100. que renda 30000. bufcaremos 
outro numero da meíma condição íem quebra ,0 qual he 
200. que a 4.-rende 9. e com elle diremos: fe 9. me vem de 
200—30600. de quantos me virá ? Feita a regra, viráõ dc 
principal 6 80000. e aífim faremos outras. 

Regra de 3. com tempos. 

Se 6. cruzados em 2. mezes ganhaô 150,30. cruzados 
em 8. mezes quanto ganharáõ ? Temos neíla regra 5. nu¬ 
meros, os quaes reduziremos a 3. para o que multiplicare¬ 
mos o primeiro pelo fegundo faremos 12. e o quarto pelo 
quinto faremos 240. e diremos , íe 12. cabedal, e tempo 
ganhaó 150—cabedal, e tempo em 240. quanto ganhará? 
Feita a regra,viráõ ao coíiente 3000. reis, que tanto haõ de 

ganhar 
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ganhar os so. cruzados em s. mezes. 

12 150-—2-fO. 

Se 3. cruzados em oito dias ganhaõ óo.reis, 40000. reis 
em mczc meyo quanto ganharáõ > Para fazermos efta re¬ 
gra, reduziremos os cruzados a reaes, e omezemeyoa 
dias, feita aílim, faremos a regra na fôrma acima , ttazen- 
do-a a 3. numeros. 

Regra de 3. com tempos ^ e a tahtos pvr centOi 

Se 800. reis em 12. mezes a 5. por 100. ganhaó 40. reis, 
5 300.em tresmezesa 12. por 100. quanto ganharáõ > Te¬ 

mos nefta regra 7. numeros, que também reduziremos a 3. 
multiplicando o primeiro pelo fegundo viráò 9600. que 

multiplicados pelo terceiro viiáõ 48000.que heopartidor: 
o mefmo que fizemos ao primeiro, fegundo , e terceiro 
numero,faremos ao quinto, íexto,e fettimo multiplicando 
huns pelos outros,farcmos 190800. feito aílim, armaremos 
a regra, dizendo : fe 48000. cabedal, e tempo, e por cen¬ 
to ganháraô 40—190800. cabedal, tempo, e por cento 
quanto ganharáõ? Feita a regra, diremos 159. que tanto 
haõ de ganhar os $ 300. no dito tempo , e por cem. 

Companhia. 

Regra de companhia he a mefma regra de 3. como v. g. 
dous fizeraõ companhia, em que entrou Domingos com 
2500. e Bernardo com 5000. com efte cabedal ganháraô 
6000. e para íabermos o que vem a cada hum, íõmaremos 
oscabedaes, e diremos com o primeiro, armando a regra: 
Ic 7500. cabedal de ambos ganháraô 6000. quanto virá a 
Domingos em 2500. com que entrou ? multiplcando o 
fegundo pelo terceiro, e repartindo pelo primeiro, viraõ 
2 000. e para íabermos o que vem ao fegundo , tornaremos 

a armar 
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a armar a regra, dizendo: fe 7 500. cabedal de ambos ganhá- 
raõ óooo.quanto viràa Bernardo em 5000. com q entrou? 
Feita a regra,, como jafabemos, viráõ+000. que lómados 
com os 2000. do primeiro fazem os 6000. e quando nas 
partições ficaò íobras^ íeíòmaò, e le repartem pelomeímo 
partidor, e o que vem aocofiente fe ajunta á fõma do que 
vem a cada hü, para dar o ganho íem diminuição.Nefta fôr¬ 
ma faremos outras , fendo mais companheiros, íòmando 
primeiramente o cabedal detodos,que he o partidor, e a 
partiçaò de cada hum, multiplicando o íeu cabedal pelo 

ganho , como acima fizemos. 
Efta regra fe abrevia fazendo-fe hüa fó partiçaò para to¬ 

dos, como V. g. tres fizeraô companhia, em q entrou4^edro^ 
com 28. Joaõ com 19- e Mathfas com 17. e ganháraò 
15 2. íòmando o cabedal de todos faremos 64. que he o par¬ 

tidor; e do ganho faremos a partiçaò, accreícentando-lhe 
duas cifras pelos 64..feita a repartiçaõ viráõ aocoíiente 237 

pelos quaes multiplicaremos o cabedal de cada hum, corta¬ 
do no produdo a unidade, e dezena pelas duas cifras, que 
accreícentámos á partiçaò, e aífim multiplicando os 237. 

pelos 2 8. cabedal de Pedro,cortando as ditas duas letras,ve 

66. inteiros , e tornado a multiplicar os 237- pelos 19. ca¬ 
bedal de Joaò,cortadas as duas letras viráõ 45. inteiros , e 
multiplicando os 2 3 7. pelos 17. cabedal de Mathias,corta¬ 
do as duas letras , viráõ 40. inteiros. Tiramos a prova , lõ- 
mando os produdos com as letras, que cortamos, e junta- 
mente os 32. que fobráraò na partiçaò, quefõmados corta¬ 
remos as duas letras, e ficaráô liquidos os 15 2.que he o ga¬ 
nho: e aíTim faremos outras, fazendo par- 6 6—3 6 
tidor da íõma dos cabedaes, e do ganho á 45—o 3 
partiçaò, accreícentando-lhe tantas cifras, 4 o—2 9 
quantas forem as letras do partidor, e pelo_3 2 
cofiente que fizer efta repartiçaõ, multipli- i j z—00 

carc' 
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caremos o cabedal de cada hum, cortando no produófco 
tantas letras, quantas accreícentamos á partiçaõ. 

Os Autores antigos trazem e£ta regra com tempo, co¬ 
mo v.g. Pedro entrou com 20. cruzados portempo detres 
mezes, e Diogo com 30. cruzados cm íette mezes, e ga- 
nháraõ zoo.cruzados: para labermos o que vem a cada hü, 
multiplicaremos os zo.cruzados de Pedro pelo feu tempo, 
faremos 60. e multiplicaremos os 30. cruzados de Diogo 
pelo leu tempo, faremos 210. que íõmados faraó 270. que 
he opartidor: e entaõ diremos por regra de 3.fe 270. cabe- 
daes,e tempos de ambosganhàraÔ200.quanto ganhará Pe¬ 
dro com 60. cabedal, e tempo > Feita a regra , o mefmo 
faremos a Diogo; e íe quizermos efcuzar a regra de 3. fare¬ 
mos na fórma dita com huma íó repartiçaõ. Também lhe 
ajuntaõ a tanto por cento, como v. g. Antonio entrou cò 8. 
cruzados portempo de dous mezes a 5. porcento, Ignacio 
entrou com dez cruzados por tempo de 4. mezes a 6. por 
cento, ganhaõ 12. para fabermos o que vem a cada hum, 
multiplicaremos o cabedal de Antonio pelo feu tempo, 
faremos dezaíTeis, que multiplicados pelos cinco por cen¬ 
to, viráô oitenta , o meímo faremos ao cabedal, e tempo, 
e porcento de Ignacio , viráõ duzentos e quarenta , que 
lommados com os oitenta, viráõ trezentos e vinte, que he 
o partidor 3 daqui faremos por regra de tres, ou pela abre¬ 
viatura de huma ló repartiçaó. 

CAPITULO VII. 
Declaracao do quebrado. 

ASÍIm como para íe aprenderem as 4. eípecies de intei¬ 
ros (fundamento de toda Arithmetica ) he precifo la¬ 

ber primeiro fazer as letras, e juntamente conhecer os nu¬ 
meros? aífim também para íe aprenderem as 4. efpecies de 

Q. que^ 
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quebradosheprecifo faber primeiro, que coufa íejaque¬ 

brado , e como fe porá em figura. 
He o quebrado parte de inteiro; o inteiro póde íer hum 

cruzado, hum real, huma arroba,ou arrate,e finalmente tu¬ 
do o que forhum,o qual dividido em partes iguaes, fica em 
quebrados jdeftes íe fazem outros,a que chamaõ quebrados 
de quebrados, ou quebrados compofios.Conhece-íe a qua¬ 

lidade do quebrado pelas partes, em q fedividio o inteiroj 
porque dividido o inteiro em duas partes, fica em dous me- 
yos5 feem tres,em 3.terços 5 íe em quatro , em quatro 
quartos; íe em cinco, em cinco quintos; fe em íeis, em* feis 
íextos; fe em íette, em fette íettimos; íe em oito, em oito 

oitavos; fe em nove , em nove avos , Scc. 
O quebrado fe aífenta com dous numeros,ou regras, po¬ 

do em cima o quebrado,a que chamaõ Numerador , e de¬ 
baixo delle o inteiro , a que chamaõ Denominador j aíiim 
como para moftrar hum mey o de qualquer couía,poremos 
em cima i. e debaixo 2. aífim ~ e havendo de pòr huma ter¬ 
ça , aílim 7 , e fe forem duas terças, aífim -7 neíla fórma 
aílentaremos os mais, pondo em cima o quebrado , e de¬ 
baixo delle o íeu inteiro, (como ja íabemos) que he o que 
moftra a qualidade do quebrado; porque naõ fe aííentan- 
do aífim,naõ feria poífivel íaberíe ,comov. g. quetresfaõ 
tres quartos, íe debaixo do tres naõ íe puzera o quatro,ou 
fette, que eraõ íette oitavos , íe debaixo delle naõ fe pu¬ 

zera oito, e aífim os m.ais. 

CAPITULO VIII. 
Abrenviar quebrados. 

O Modo mais facil de abreviar quebrados he bufear hu 
numero, que repartindo por elleo numerador, eo 

denominador, naõ fique fobra , como v. g. temos —avos 
para 
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para os abreviarmos, bufcaremos o dito numero, repartin¬ 
do os 224. pelos 140. ficaráò de íobra 84. que por elles re¬ 
partidos os 140. ficaráô de fobra 5 6. q repartidos por elles 
os 84. íicaráõ de fobra 28. que por elles repartidos os 56. 
naò íobrarà nada,por efte numero 28.que naò deo fobra 
partiremos os 140. numerador, viraò ao coíiente 5. e par¬ 
tiremos os 224. denominador, viraõ ao coíiente 8. e afllm 
diremos, que Ht^vos íaõ i. 

0 5 2 0 00 

140 

I 8 0 6 6 3 8 I 0 7 d 

2 2 4 140 I 841 s 6 2 
0 

060 

I 4 0 8 4 5 6 2 8 i 24 

28 

Por efte modo abreviaremos os quebrados , reduzin¬ 
do-os a menor,quando forem em grande numero,repartin. 
do hum pelo outro até chegar a partidor,que naõ dè íobra, 
para por elle repartirmos o numerador , e o denominador? 
pondo o coíiente, q fizer o numeradorem cima docofien- 
te,que fizer o denominador com íua rifca entre ambos,para 
moftrar o quebrado figurado ; e quando o numerador, e de¬ 
nominador faò numeros pequenos, naõ ha neceílidade pa¬ 
ra que íe buíque num. por onde fe reparta hum, e outro, 
porque logofe alcança, como íendo o numerador quatro, 
e denominador 12. he hum terço, porque 4. he o terço dc 
12. ou íendo o numerador 5. e odcnominador 20. hehum 
quarto, porque 5. he a quarta parte de 20. ou íendo - que 
hemeyo, porque ló.he ametadede 32. e aííim outros. 

Note-fe: póde íucceder algumas vezes, naõ íe poderem, 
abreviar os ditos quebrados ate o ultimo termo de forte , q 
naõ fobeje nada5nefte caio a eftes numeros chamamos Pri¬ 
mos,por naõ terem abreviatura,como v.g.^^ avo3,íe formos 
abreviando efte quebrado, em quanto puder fer,fempre ha 

0^2 de 
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de fobejar hum na ultima partiçaô, e ílim digo , que efte 
naòfe póde abreviar a menor diminuição, e aíHm outros 

femelhantes. 

CAPITULO IX. 
Sommar quebrados. 

QUando os quebrados íaó todos de humamefma qua¬ 
lidade, íeíòmaò na fórma dos inteiros , e depois de 
fómados fe repartem pela natureza do quebrado, co¬ 

mo V. g.queremos lómar i. íexto, 2.íextos,5.fextos, 3.íex- 
tos,4.íextos,fõmaremos, dizendo i.ez.laò 3.e 5.íaõ8.e 3- 
íaò I i.e 4.fa5 15. que partiremos por 6. viráò aocoíiente 2. 
inteiros, e •|quehe meyo: aíTim fõmaremos os mais que¬ 
brados, íendo todos de huma meíma qualidade,e repartin¬ 
do-os pela íua naturezaj fe forem meyos repartiremos por 2 
fe terços por 3. le quartos por 4. Scc.daqui tiraremos,que fe 
quizermos fazer de inteiros quebrados,como v. g. de 8. in¬ 
teiros fazer meyos,multiplicaremos o 8. por 2. faremos 16. 
meyos; fe terços multiplicaremos o 8. por 3. viráôôcc. e 
fe forem inteiros com quebrados, e os quizermos reduzir 
ahum íó,comov.g. 12. multiplicaremos os 12. pelos 5. 
viráõ 6o.com 3. fazem ‘-f e querendo rcduzilos a inteiros, 
repartiremos os 6 3. pelos $. viráõ aocofiente os 12. intei¬ 

ros , e na íobra. 
Quando os quebrados forem diveríos na qualidade, co- 

mo V. g. queremos fómar -Xf multipli- 2 4"2 o 
caremos em cruz , dizendo oito vezes 3. 3 ^ $ 

íaõ 24. que poremos em cima dos ^ g 
multiplicando o quatro pelo cinco fare- ^ 
mos 20. que poremos em cima dos ~; fei¬ 
to aífimíõmaremososdous numeros 24. e 20.faraó 44. nu¬ 

merador, e faremos o denominador,multiplicando o 4.pe- 
lo 
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lo 8. viráõ 32. que por ellesrepartiremos os 44. virá ao co- 

íiente i. inteiro e 4 avos que reduzidos a menor faò f. 

E porque efte modo deíõmartem algüa confuíaõ,quan- 

do íaò mais de 2.quebrados,ufaremos do ícguinte, porme 
parecer mais facii: fazendo do 2. deno- 2 4 

rainadores hum , como acima fizemos, 2 o 

que multiplicámos os 4. pelos 8. íize- 44 i f 

mos 52. delles tiraremos os -^para o que 3 2 

partiremos os 32. pelos 4. viráõ ao coíi- 

ente 8.que multiplicados pelos 3.faremos 24. que poremos 

em Cima do ^ do mefmo modo tiraremos os i partindo os 

3 2.pelos 8. viráõ aocoíiente 4. que multiplicados pelos 5. 

faráõ 20.que aOentareraos em cima dos^daqui íeguiremos 

a regra acima, íõmando os 24. e 20. faraõ os 44. que repar¬ 

tidos pelos 32. denominador, virá o mefmo i.e -f. Tam¬ 

bém íe tiraõ os - do denominador,multiplicando porelle 

os 3. vem 96. que repartidos pelos 4, vem ao coíiente 24. e 

para tirar os ile faz o mefmo multiplicando o denomina¬ 

dor pelos 5, vem lóo.que repartidos pelos 8.vem aocoíien¬ 
te 20. 

Pelo referido exemplo podemos fõmar outro qualquer 

numero,que paííar de 2.quebrados,multiplicando os deno¬ 

minadores huns pelos outros trazendo-os a hum íó,edelle 

tiraremos os quebrados,como acima fizemos,que fõmados 

he o numeradorj corno v. g. queremos fõmar ff multipli¬ 

camos 4. por 8. fazemos 32. que multiplicados pelos 2.fa¬ 

zem 64. denominador, deíles 64. tiraremos ametade, para 

o que partiremos pelos 2. viráõ 3 2.que aííeníaremos em ci¬ 

ma do f e tiraremos os f partindo os 64 por 4. viráõ 16. 

que multiplicando pelos 3. faraõ 48. que aíientaremos em 

cima dos fe para tirarmos os f partiremos os 64. pelos 8. 

viráõ 8. que multiplicados pelos 7. viráõ 50. que aífentare- 

mos em cima dos feito aílim , íõrnaremos os 3. nume¬ 

ros 
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ros 3 2. 48. 5 6. faremos 13 6. que repartidos pelos 64-. yiráò 
2 inteiroSjC qreduzidos a menor he —g. nefta forma 
faremos outras íõmas, fendo de mais quebrados; e quando 
os taes quebrados cõítarem de meyoSjterçoSjquartoSjquin" 
toSjíextoSjpoderemos evitar o trabalho de fazer denomina" 

dor, valendonos do numero 60. porque nelle temos todas 
eftas partes; porém íe nos taes quebrados entrar fettimos, 
ou oitavos, he precifofazer denominador nafórmadita, 
porque em 60. naõ ha iettimo, ou oitavo fem quebra. 

CAPITULO X. 
Eiryiinuir quebrados. 

Ara diminuirmos -^Xde^ multiplicaremos em cruz , 
— dizendo: 7. vezes 4.faó zS.que aíTentaremos emcima 

dos ^ e tornando a multiplicar em cruz, diremos: 3. vezes 
8. íaõ 24. que aílentaremos em cima dos , agora diminui¬ 
remos os 24. dos 28. eficaràÒ4- e multiplicaremos os de¬ 
nominadores hum pelo outro, dizendo: 8.vczes4. íaò 32. 

que aílentaremos debaixo do 4. que reílou da diminuição, 
e aílim diremos, que diminuidos os ■; de - ficaõ -avos,que 
he i porque quatro he a oitava parte de trinta e dous. 

É quando a diminuição formais de 2.quebrados ,como 

V. g. queremos abateri de 7 íõmaremos o quarto , e o 
oitavo, viráò flavos, que faô 7 e íõmaremos os tres quar¬ 
tos , e o meyo , viráõ 7, que diminuidos os tres de dez, fi- 
caó 7 :E fe na diminuição entrar inteiro, ou inteiros,os re¬ 
duziremos a quebrados, como v.g. queremos diminuir 7 de 
2.inteiros, e 7, faremos dos 2. inteiros, e 7tudo quartos, 
dizendo aílim: 4. vezes 2.íaò 8. com i.fazern -^quepoftos 
em figura diminuiremos na fórma do primeiro exemplo, 

. vL - j u -__ í o 
e virao ‘avos, e como o numerador he mayor, 

^ . • / 
5 7.9 

que O denominador , repartiremos, e virá aq co- 6 4 

fiente I. “ avos. CAPI 
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CAPITULO XI. 

jMulti^ltcar quebrados^ 

127 

ESta eípeciede multiplicar quebrados íe faz por 3. mo¬ 
dos. O primeiro he, quando íc multiplica hum que¬ 

brado por outro. O íegundohe, quando fe multiplica in¬ 
teiros , e quebrado por inteiros. O terceiro, quando íe 
multiplica inteiros com quebrados, por inteiro , ou intei¬ 
ros , e quebrado. 

Quando íe multiplica quebrado por quebrado, hecomo 
v.g. comprey j de panno a - de cruzado o covado, para fa¬ 
zermos efta conta multiplicaremos os quebrados,hum pelo 
outro, dizendo: 2. vezes 3. íaô 6.e os inteiros na mefma 
fórma, dizendo: 3. vezes 4. íaò 12. e aííim diremos , que 
importaõ as 7, ~ avos, que he meyo, e claro eftá, que íe o 
covado he a 7 de cruzado, que íaõ 300. reis,7faÕ200.reis. 
Nefta fórma faremos as mais multiplicaçoeos 6 
de dous quebrados , multiplicando os nume- 2 3 
radores hum pelo outro , e os denominadores J 4 
do mefmo modo. i z 

O fegundo modo, q he multiplicar inteiros com quebra¬ 
do por inteiros, he como v.g.s.covados, e 7a 340. o cova¬ 
do: para fazermos eíla cõta ,faremos todosos inteiros em me- 
yosjpara o que multiplicaremos com o 2. dizendo : 2. ve¬ 
zes 8.faò 16.e cô I.do quebrado 17. 8 7 340 
q multiplicaremos pelos 340. viráò i 7 
ao produ<51:o 5780. meyos,que para 340 00 

fazermos inteiros repartiremos pela <5 8 i i o 
fua qualidade , que he o 2. e viráò 55 573 o_2Í9o 

ao coíiente 2890 reis, que tantoim- 2222 
portaò os oito covados, 0-3340. - - 

E fe na tal regra em lugar de meyo forterça,ou terças, 
reduzi- 
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reduziremos tudo a terças, como v.g. 9-covados,e-ja 250. 
multiplicaremos o 3-pelo9-faremos27. e com o 2.doque' 
brado 29. que multiplicados pelos 250. viráõ ao produdo 
725o.terças, das quassfaremos inteiros, repartindo pelo 3. 

viráõ ao coüente 2416. e 7 de real , que tanto importaò os 
9.covados , e 7a 250. Daqui tiraremos, fe ncfta regra o 

quebrado for quarta, faremos tudo quartas, aííim como fi¬ 
zemos na primeira tudo mcyos,e na íegunda tudo terças, 

e para labermos íua importância, partimos pela qualidade 
do quebrado, aíTim também lendo quartas partiremos por 
quatro, e do mefmo modo fendo o quebrado íexraa,fa¬ 
remos tudo em fexmas, c partiremos por feis, ôtc. 

O terceiro modo he quando le multiplica inteiros , e 
quebrado por inteiros, equebrado,como v.g. 8. covadofe, 
e-ia 2. cruzados, e-^ o covado primeiramente faremos de 8. 
e 7 tudo meyos, dizendo: 2. vezes 8.16. com i. do quebra¬ 
do 17. c dos 2. e 7 tudo 4. dizendo: 4. vezes 2. faõ 8. e 3. 
do quebrado 11.agora multiplicaremos os '-7 pelos ^viraõ ao 
produdo 187.numerador, e para fabermos o feu denomb 
nadot, multiplicaremos os dous inteiros hü pelo outro, di¬ 
zendo: 2. vezes 4. faõ 8. que por elles repartiremos os 18 7. 
viráõ ao cofiente 2 3.cruzados, e 7. E íe forem 4. covados 
e 7 a 3. cruzados e - faremos de47 , '7 e dos 3. cruzados 
67',-; e multiplicando os pelos 7 faremos numerador 
208. c multiplicando o 3- pelo 5. faremos 15. denomina¬ 
dor, que por elles repartiremos os 208. viráõ ao cofiente 13* 

cruzados e 7 avos. E para labermos , que parte he de cru¬ 
zado',7 avos , repartiremos 400 por 15. viráõ ao cofiente 
26. e|7'avos de real ,que reduzidos amenor faÕ7 e entaõ 
multiplicaremos na fôrma dita, fazendo de 26.67, 7 que 
multiplicados pelos 13- viráõ ao produdo que reparti¬ 
dos pela fua qualidade, viráõ ao cofiente 346. 67 de real, 

que tanto valem os H avos de cruzado. 
^ CAPI- 
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CAPITULO XII. 

R.epartir quebrados. 

O Repartir quebrados fe faz por muitos modos, como 
vemos em o Licenciado Ruy Mendes noíTo Portu- 

guez,e em Moya Efpanhofque neílas regras de quebrados 
le alargáraõ mais que os outros Autores 5 porém como o 
meu intento he fugir á confufaõ, trataremos íó do que me 
parece he o que batia para os principiantes, quehe repartir 
quebrado por quebrado j quebrados por inteiros; inteiros 
por inteiro, e quebrado 5 e inteiros por quebrados , a que 
chamaò repartir por meyo, terço , e quarto. 

O repartir quebrado por quebrado he, como v. g. com- 
prey ~ de panno por \ cruzado, quero íaber a como fahe a 
vara: para fazermos eílaconta,repartiremos o meyo cruzado 
pelas -7 para o que multiplicaremos em cruz,aílim comove¬ 
mos figurado^ dizendo: 3 ■ vezes i. he 3 • que ^ 
aílentaremos em cimado “ duas vezes 2. laõ ^ 
4.que aílentaremos em cima das delles dous - X 
numeros,q fizemos,multiplicando em cruz o ^ 
da parte eíquerda, que he o 3 • he numerador, e da parte di¬ 
reita,^ he o 4.he odenominador,q poílos em figuraíaõ-;de 
cruzado,que tanto importa a vara,cuílando as-; meyo cru¬ 
zado; e quando o numerador he mayor, que o denomina¬ 
dor, fe reparte, como v. g. comprey ■; de veludo por - de 
cruzado, multiplicando em cruz, como acima fizemos,ve 
12 quartos de cruzado , q repartido pelo denominador faz 
3. inteiros, e claro eílá, que íe huma quarta de covado cuí- 
tou “de cruzado,que faõ 300.reis, a quatro quartas,que he 
hum covado,vem i200.e nefta fôrma íefaráò outras, &c. 

Repartir quebrados por inteiros fe faz na fôrma do re¬ 
partir quebrado por quebrado, como v.g.queremos repar- 

R tir 

2 
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tirde cruzado por 5. companheiros, multiplicando em 

cruz, vem 4. numerador ,625. denominador, e aílim di¬ 
remos, que vem a cada hum dos cinco avos de cruzado, 
comovemos figurado. Se quizermos com 4—25 
clareza vir no conhecimento delia regra fer 4^5 

verdadeira , tiraremos o quinto de hum 5 
cruzado , que íaõ 80.reis, c como -he 
80. - fao 320. que repartidos por 5. vem a cada hum 64. 
reis, eftes buícaremos multiplicando com 04. numerador 
nos 400. que he o cruzado, viráò ao produílo 1600. que 
repartidos pelos 25. denominador,viráòaocoíiente 0SÓ4* 

reis, ou repartindo os 400. pelos 25. e multiplicando o co- 

íiente pelo 4. viráõ os mefmos 64. 
Repartir inteiro por inteiro , e quebrado, he aííim , co¬ 

mo querendo repattir 94. cruzados por 2 companheiros le¬ 
vando hum parte inteira , e o outro ametade,ifto he , que 

do numero,quevier aoda parte inteira , venha ao outro a* 
metade. Para fazermos eíla regra , aíTentaremos os 94- e 
adiante i 7 e multiplicaremos com o denominador do que¬ 
brado,que he o 2.os 94 faráõ 18 8,e com o meímo 2. nuilti- 

plicando no inteiro ,que he 1. e com o 94^ 
outro do quebrado lazem 3- que aíTen- _2^ 3 
taremos debaixo do quebrado,heopar* 188 
tidor, como vemos figurado. Agora para tirarmos a parte 
inteira, repartiremos os 18 8. pelo s.viráò ao cofiente 62. 
e -Repara tirarmos ametade repartiremos os 94* pelo mel- 
mo 3 .viráõ ao coíiente 31 • 7 que também íe póde tirar ame¬ 
tade, repartindo os 62. e 7 por 2.ainda que naõ he taõbom, 
como moílrará a experiencia. Se quizermos tirar a prova 
fòmaremosos 62.com os 31. faraó 9 3.a juntando a eílaíò- 

maos 76 7 faz o inteiro, que falta para a íòma dos 94. 
E fe a partiçaõfora 3. como v. g. repartindo 30. cruza¬ 

dos por 3.companheiros,levando douspartesiguaes intei¬ 
ras. 
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res,e oterceiroametade, do que levar húdos dous,faremos 
na fórma acima 5 multiplicando com o denominador do 
quebrado , os 30. faráò 60. cõ o mefmodenominador nos 
2. inteiros , faraó 4. com i. de quebrado 30^ 2- 
5. que he o partidor: agora para fabermos 2 2 
o que Vem a cada hü dos dous, que levaò 7õ 
por iguaes,repartiremos os 60. pelo cinco viraódoze, e pa¬ 
ra tirarmos ametade para o terceiro repartiremos os 3 0.pe- 
lo 5.viraõ6, eaífim eftà certa, porque i2.e i2.faô 24.com 
6. fazem os 30. cruzados. De maneira, que íe 2. covados, 
e meyo depanno cuftaíTem 30. cruzados, fahiria o covado 
a 12. cruzados. 

A razaó de fe muItiplicar,o que queremos partir pelo de¬ 
nominador do partidor, hepara effeito de reduzir aparti- 
çaò a eípecie do quebrado , que for partidor, e por iíTo no 
primeiro exemplo fizemos dos 94. inteiros 188. meyos,e de 
1. tres meyos; eno íegundo, de 30. inteiros fizemos 60. 
meyos, e 2. cinco meyos de forte , que íe apartiçaô fe 

multiplicar por 3. ferá parareduzillaaterços,multiplican- 
do-íe por 4.ferá para reduzilla a quartos, e o meímo íerá em 
outro qualquer quebrado; e depois de feita a partiçaò, o q 
íahir íeraõ inteiros; porém póde-íe dizer, que na dita parti- 
çaõ, partindo óo.meyosa s .meyos,o que fahe nocòfiente, 
parece que haviaÒ de fer meyos, e naõ inteiros? Reípondo 
que partindo hü quebrado por outro iguaes em denomina¬ 
ção,como meyos por meyos, terços por terços, quartos por 
quartos,ôcc. o que vier ao cofiente feráõ inteiros,como por 
exemplo: 20. meyos partidos por 4. meyos, viraô 5.no co¬ 
fiente, os quaes digo que faòinteiros; porque 20 meyos fei¬ 
tos inteiros íaò 10. e por confeguinte os 4. meyos feitos 
inteiros ( que he o partidor) faõ 2. partindo agora 10.por 
2. viraô s. como fe tem dito. 

Do referido tiraremos, que íe a hum dos companheiros 

R2 íe 



132 NOVA ESCOLA 
fe quizer dar a terça parte, do que vier ao que, ou aos que 
levarem parte inteira, reduziremos tudoaterços,como v.g. 
repartindo 2o. cruzados por 4. companheiros, levando tres 

partes iguaes inteiras,e o quarto a terça parte, do q vier a hü 
dos i. aOentadaa regra na fórma dita,e multiplicando com 
o denominador do quebrado, que he o 3. faremos de zo.im 

teiros 60.terços , e de 3. inteiros , e 20-^ 
dez terços , e para tirarmos a parte que 10 
vem a cada hum dos 3. repartiremos os 60 

60. terços pelos 10. terços, viráõ 6. inteiros, e para tirar¬ 
mos o terço de 6. partiremos os 20. pelos mefmos 10. viráõ 
2. e aílim eftácerta, porque 3. por 6.íaò i8.com o 2.fazem 
os 20. cruzados. E fe ao que levar hum terço forem dous, 
multiplicaremos o terço pelo numerador do quebrado, aí- 
íim como querendo repartir 28. cruzados por 5* compa¬ 
nheiros, levando 4. parte inteira, e o quinto 7 do que vier 
a hum dos 4,multiplicando na fórma dita faremos de 2 8.in¬ 
teiros 84. terços, e de4. inteiros, e -^quatorze terços, tira¬ 

da a parte inteira , que vem a cada hum 28 4^ 
dos4. que he partindo 84. por i4.vem 6. 3^ 14 

tiraremos hum terço repartindo os 2 8.pe- 84 

lo mefmo 14. viráõ 2. e como faõ 7 multiplicaremos o ter¬ 
ço que he 2.pelo numerador do quebrado, que também he 
2. faremos 4. que íaõ os-^de 6. Tiraremos aprova multipli¬ 
cando 4. por 6. fazem 24. com 4* dos dous terços fazem os 

28. cruzados. 
Por eíle exemplo podemos fazer outros, quando a algú 

dos companheiros fe houver de dar-; ou-; Scc.reduzindo os 
inteiros á eípecie do quebrado (como jadiífemos) tirado o 

quarto o multiplicaremos pelo numerador do quebrado,q 

he o 3 .para virem os -; e fe forem ■; na meíma fórma , redu¬ 
zindo a quintos tiraremos -; e o multiplicaremos por 2. e 

aílim outros. 
E 
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E íe na tal repartiçaò entrarem dous quebrados , como 

v.g.querendo repartir 24.cruzados por 3.companheiros, q 
do numero que vier ao primeiro venha ao íegundo ameta- 
de,e ao terceiro terço , aílentaremos os 24. e adiante i. ^ 
e -^e multiplicando os denominadores dos dous quebra¬ 
dos hum pelo outro faraó 6. quehe a 632^ 
parte inteira, o qual aílentaremos cm 24—i-- x 
cima do I. e do meímo 0. tiraremos a- 6 TI 
metade , que he tres, que aíTentaremos em cima do 4 e do 
mefmo íeis tiraremos o terço, que hedous, que aíTentare- 
mos em cima do como vemos figurado : agora faremos 
por regra de companhia, dizendo; o primeiro entrou com 
6. o fegundo cora 3. e o terceiro cora 2. ganháraó 24. cru- 
zados: feita a regra, virá ao primeiro 13. cruzados , e a- 
vos, e ao fegundo 6. cruzados e 7® avos, e ao terceiro 4. 
cruzados e .-^avos, que tirada a prova taz o numero dos 24. 
cruzados. Também fe póde fazer pela abreviatura comhu- 
ma íó repartiçaò accrefcentandono ganho,ou para melhor 
dizer na partiçaõ tantas cifras , quantas forem as letras do 
partidor , comoja eníiney no Cap. 6. 

Por terceiro modo podemos fazer efta repartiçaò de¬ 
pois de termos multiplicado os denominadores hum pelo 
outro, que fazem 6. e íòmado com as partes, que delle tira¬ 
mos, que fazem 11. como acima fizemos,armaremos regra 
de 3. dizendo : fe 11. foílem 6. que íeriaò 24? multiplican¬ 
do a fegunda pela terceira viráò ao produdo 144. que re¬ 
partidos por 11. viráò aocofiente 13..favos, que tanto ca¬ 
be ao primeiro , que leva parte inteira , e para tirarmos a- 
inetade partiremos os 144. por 2. viráò aocofiente 72. que 
partidos por ji. viráò 6. e.-^avos , quehe o que cabe ao íe¬ 
gundo, epara tirarmos o terço , repartiremos os 144. por 
3. viráò 48. que repartidos por 11. viráò 4. e - avos, que 
he o que cabe ao terceiro. 

O 
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O repartir inteiros por quebrados , a que chamaõ por 

meyOjterçOje quarto, he a meíma regra , de que que temos 
tratado : tua differença confifte em naò levar parte inteira, 
aíTim como querendo repartir 5 o.cruzados por 3 • còpanhei- 
ros, levando o primeiro ametade,o fegundo o terço, o ter¬ 
ceiro o quarto , aílentaremos os 50. cruzados , e adiante o 
•_LJ.e multiplicando os denominadores huns pelos outros; 
diremos: tres vezes 4. íaò 12. duas vezes i2.faÕ24. quehe 
o denominador, ou inteiro, delle tiraremos ametade , que 
he 12.que aílentaremos em cima do4 e o terço que he oito 
que aílentaremos em cima do -^e o quarto que he d.queaf- 
lentaremos em cima do^ daqui íeguiremos qualquer dos 3 • 
modos referidos, ou por regra de companhia, dizendo . o 
primeiro entrou com 12.0 íegundo com 8. o terceiro com 
ó.ganharàõ 50. cruzados; ou pela abreviatura, ou pelo ter¬ 
ceiro modo, armando regra de 3-dizendo .íe 26. cabedal 
de todos fodem 24. que íeriaõ 50? multiplicando a íegun- 
da pela terceira,viráò 1200.do qual tiraremos ametade,que 
íaó 600.que repartidos por 26. viraò 23• cruzados e- avos, 
quetanto vem aoque leva ametade , edos mefmos 1200. 
tiraremos “ que faò 400. que repartidos por 2 6. vem iS.cru- 
zados, e - avos,quehe o que vem ao que leva o terço, e 
tirado o quarto de 1200.que íaò 3 00.os repartiremos pelos 

26. viráò II. cruzados e - avos, que tanto vem aoque leva 
oquarto. Se quizermos tirar a prova,íòmaremos os2 3.cru- 

zados,que vkraò ao primeiro, com i s -do íegundo, e 11. 
do terceiro fazem 49. e na mefma fórma íòmando os que¬ 
brados fazem 13. quehe I. inteiro, que junto aos 49-fazem 
os 5 o.cruzados. E fe a partiçaò for, como v.g. partindo 
40. cruzados por 3.companheiros, levando o primeiro - o 
íegundo d o terceiro •^, faremos na meíma fórma , multi¬ 
plicando os denominadores huns pelos outros faraó 60. e 
para tirarmos os dp^ttiremos os 60. por 3- virá ao terço 20. 
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que multiplicado por 2. viráõ 40.que aílentaremos em cima 
dos -7, e para tirarmos os j partiremos os 00. por 4.virá ao 
quarto 15 .que multiplicados por 3 • viráõ 45 .que aflentare- 
mos em cima dos ■; e para tirarmos os -7 repartiremos os 
60. por 5. virá ao quinto 12. que multiplicados por 4. vi¬ 
ráõ 48. que aífentaremos em cima dos - e daquiíeguiremos 
qualquer dos ditos 3. modos^, &:c. 

Quando neftas partições por 777 naõ entrar quinto,nem 
fettimo, nem oitavo , naõ temos neceííidade de multi¬ 
plicar os denominadores huns pelos outros , trazendo-o a 
hum fó para delle tirarmos as partes, porque todas ellas te¬ 
mos em o numero 12. como vemos,queametade de la.faõ 
6. o terço faõ 4. o quarto íaõ 3.0 íexto faõ 2. e o meímo 
cm 24. naõ entrando nos quebrados quinto, nemíettimo, 
como também em 6o. naõ entrando fettimo, ou oitavo. 

CAPITULO XIII. 
Regra de 3 • de quebradosy e companhia. 

POr termos tratado das 4.efpecies de quebrados,hejufto 
tratar íobre as mais regras, ainda que naõprecifas , po¬ 

rém attendendo a que lá vem,em que íervem aílim em hüa 
companhia,ou proporçaõ,ou outras coufas naõ cuidadas, 
me obrigou a dar algüa noticia delias , e quando mais naõ 
íeja , ferviráõ para aclarar o entendimento ao principian¬ 
te. 

EXEMPLO. 

Se por 7 de panno me daõ - de cruzado, quanto me da- 
raò por-’do meímo panno ? AíTentada a regra em figura, 
como parece, multiplicaremos em cruz? dizendo: 3. vezes 
3. íaõ 9. que multiplicado pelo i. que 2 ^ 3—i 9 
eftá em cima do íexto faz o mefmo 3 4-—.6 48 

9. que 
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9.que he numerador, o qual aíTentaremos cm cima da riíca, 

e tornando a multiplicar em cruZjdiremos:4'Vezes zdaõ 8. 
quemultiplicadopclo6.faz48. denominador, queaílenta- 

remos debaixo da rifea ; e aílim diremos, que le por- nos 
daó-; de cruzados, por-^haò de nos dar^^avos d^ruzado. 
EtWregra fe póde provar, virando-a, dizendo aílimrfcpor 

me daó avos de cruzado , por ^_^ 
-auanto me daráõ? multiplicando -X-- 
3 j r Ti o 4-0-3 l+x em cruz, diremos:6.vezes 9.1ao 5+. 

que multiplicado peloz.faz 108.que adétaremosem cima 
da riíca,e tornando a multiplicar em cruz o i. pelos 48 .faz 
os mefmos4-8.que multiplicado pelo 3- faz 144. que aííen- 
taremosdebaixoda riíca; agora buícaremos hum numero, 
que naò dê fobra, para por elie partirmos o numerador ,c o 
denominador,© qual acharemosem 3<^e aíTim partindo os 

108. por 36. viráò 3. e partindo os 144. pelos raeímos 30. 
viráò 4. que faò os f E fe quizermos faber J avos, que par¬ 
te he de cruzado, partiremos 300. por48. viráò ao cofienre 
8. - quemultiplicado p£lo9. vem 7 5.reis,eciaro eíla,que 
íe ^cuíláraò ^ de cruzado, que íaò tres^toftòes, he o cova- 

do a45o. que delles tirado o íexto faò 75. reis. 

0 V T R O EXEMPLO. 

Se por ~ de huma moeda de ouro me daô de ganho dc 
cruzado j quanto me daraò por -^da mefma moeda ? pofta 

a regra cm figura, multiplicando em cruz , como acima 

fizemos, diremos; 4. vezes tres íaò 3_ x r"'U 
12. que multiplicados pelo 4.fazem 4 8-- 5 no 
48.que aíTentaremos em cima da riíca, e tornando a mui 1- 
plicar em cruz, diremos: 8. vezes 3. íaò 24.5^ezes24.1ao 
120. que aíTentaremos debaixo da rifca , e aíIIm diremos, 
quefe^ ganhaò ihaò de ganhar os ^ ,^^,avosde cruzado, 

que 
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que reduzidos amenor íaõ-^.Oque podemos provar,viran- 
do a regra, como fizemos no primeiro exemplo, ou por re¬ 
gra de 3 de inteiros, dizendo : fe 3 óoo.que íaõ ■; de huma 
moeda, ganhaõ 15 o.que faõ - de cruzado 5 3 840. que íaõ 
os “dameíma moeda, quanto ganhaõ? Feita a regra, acha¬ 
remos, que os 3 840.haõde ganhar lóo.que laõ os-dc cru¬ 
zado. 

E X E Àd F L O. 

Se por 2. covados , e -;de íeda mcdaõ 10. cruzados, 
por 8. covados da meíma íeda quantos me daraò > Primei- 
ramente faremos de 2. e 5 .meyos , e os lo.que íaõ intei¬ 
ros aílentaremos com i. debaixo , e os 8. inteiros na meí¬ 
ma fórma, e entaõ diremos: fe por ^ m.e daõ 10. inteiros, 
por 8. inteiros, quanto me daraõ ? 5 lo—8 

Feita a regra,'como jaíabemos que z T—i —T 

he multiplicando 2. por lo.fazem 20. c os20.por 8.fazem 
160. numerador,edo meímo modo os 5. pori.faz 5.epe¬ 
lo outro I. faz o meímo $. que he o denominador,e porque 
o numerador he mayor ,que o denominador , partiremos 
hum pelo outro, viráõ aocoficnte 3 2.cruzados, que tanto 
haõde euftar os8. covados 5 eheíem duvida , porque euf- 
tando 2. covados e 4 10. cruzados fahe o covado a 4. cru¬ 
zados, que multiplicados por oito íaõ trinta e dous. 

Também podemos fazer efta regra,reduzindo todos os 
inteiros á qualidade do quebrado,(e ainda a outras ) aííim 
como fizemos de 2. -, faremos de 10. inteiros 20. me¬ 
yos,e de 8.inteiros 10. meyos, emultiplicando, como ja 
labemos, virá ao numerador 640, e ao denominador 20. 
que repartidos viráõ os mefmos 32 
Antes que paflemos ás mais regras, 
advertiremos que neftas havemos dc obíervar o mefmo , 
que nas dos inteiros, fendo fempre o terceiro numero da 

S qua- 

S ^20—-16 
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qualidade do primeiro, e o quarto fempre íahe daqualida^ 
de do fegundo , &:c. o que podemos notar nos referidos 

exemplos. 
EXEMPLO. 

Se por 4. ^ me daÔ2. por 9. inteiros, quanto meda- 
raõ> Faremos de 4. -^novemeyos, e de 2.-; onze quaitos, 
e armaremos a regra dizendo: fe a -^vem '-^quanto virá a9* 
inteiros? Multiplicada a regra, virá ao numerador 198. e 
ao denominador 30. que repartidos _9^ 198 
hum pelo outro , viráò 5.que he 2 4—i 
o que vem aos nove inteiros. 

O V T R O EXEMPLO. 

Se 6. ganhaô 3. - com 14. 7 quanto ganharey ? Fa¬ 
remos de 6. 7 treze meyos, e de 3. - dezaílcis quintos, e 
de 14. 7 cento e quinze oitavos, e armaremos a regra, di¬ 
zendo : íe de 13. meyos me vem 16. quintos , quanto me 
vira de 115. oitavos? Multiplicada a regra, como as mais, 
viráao numerador 3 0 80. e ao denominador 520. que re¬ 
partidos hum pelo outro, viráò ,^80 
fette inteiros, e~avos, quercdu- 2 5 8 
zidos a menor he ,7 avos. 

EXEMPLO. 

Se por 4. moedas c 7 de ouro me da5 de ganho 2. cru¬ 
zados e 7 quantas moedas haverey mifter para ganhar 16. 
cruzados e 7 ? Primeiramente faremos de 4. 7 nove me¬ 
yos, e dez. e 7 nove quartos, e de 16. 7 cento e trinta 
e tres oitavos, e armaremos a regra, que para ficar direita, 
diremos aílim: fe 7 vem de " de quanto virá? Multipli- 
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cada a regra na fôrma das mais, virá ao numerador 47 8 8. c 
ao denominador 144. que repartido hum peio outro virá ao 
coíiente 3 3. moedas, e 7^® avos, que reduzidos a menor, he 
hum quarto de moeda, c aífim diremos, que íe 4. moedas 
e 7ganhaò 2. cruzados e - para 
ganhar 16.cruzados e 7 faõ ne- 9^9-133 478S 

neíTarias 3 3 • moedas e 7. ^ 2. 8 ”14^ 

0 V T R 0 EXEMPLO. 

Se 8. covados e 7 de panno de 7- palmose 7 de largo, 
me fazem hum veftido, pergunto panno, que tenha 6.pal¬ 
mos e 7 de largo,quantos co vados haverey miíler para fa¬ 
zer outro ? Faremos de 8.7 vinte e cinco terços, e de 7.7 
quinze meyos , e de6. 7 vinte e cinco quartos , e entaõ 
armaremos a regra, dizendo: quan- 
tosmeviráóa 7,íea7 vem 7> mui- 25^25-—15 1500 

tiplicada a regra, como as mais,virá ^ Tso~ 
ao numerador 1500. e ao denomi¬ 
nador I so.que repartido na fôrma dita, viráò 10. covados. 

Por dous modos podemos tirar a prova. O primeiro dos 
quaes he virando a regra, e dizendo ,quantos me viráó a 7 
fe a IO. inteiros vem 7, armada a regra, e multiplicada,vi¬ 
rá ao numerador 500. e ao denominador 00. que feita a 
partiçaò, viráò os 8.covados e^-^avos, que he a terça. O íe- 
gundo he multiplicando 8. 7 por 
7. palmos e 7 viráò 62. e 7 e mui- 15-^10—25 500 
tiplicando 10. por 6. palmos , e ^ 60 

-iviráòosmefmos 62. e 7. 
4 * 

Regra de 3. com tempo de quebrados. 

Se 4. cruzados e 7 em 2. mezes e 7 ganhaò 3, cruza¬ 
dos e 7, pergunto 8. cruzados e 7 cm 2. mezes c 7 quan- 

S 2 to 
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toganharáó ) Primeiramente reduziremos todos os nume¬ 

ros a quebrados, como fizemos nas mais regras, fazendo de 
4. ^ dezafette quartos, e de 2. ^ cinco meyos, e de 3• t 
temeyos, e deS. ^dezaíctte meyos ,ede2 . cinco meyos. 

Feito aífim, armaremos a regra, ^'—5 ^7-—^- -5 476Ò 
como parece,emultiplicaremos ^—2 2— 2—2- 080 
o primeiro denominador pelo íe- 
gundo,que he o 4 pelo 2. faráõ 8.que multiplicando em 
cruz peloz.do ganhofaráò 5 6. que multiplicados pelos 17. 
dos 8.cruzadose ■; faráò 9 5 2.os quaes multiplicados por 5. 
dos rnezesfaraõ 476o.numerador, epara fazermos o deno¬ 
minador multiplicaremos em contrario os 17- por 5. faraó 
8 5.e entaò em cruz pelo 2.e2.e a.faraõ 680.q por ellcs re¬ 
partidos os 47óo.viráõ 7.cruzados; e claro ettá, que íe 4. 
cruzadose em 2. mezeseganhaô 3. - 8. e-fque he do¬ 

brado, e no* mefmo tempo , ganha outro tanto. Por efte 
exemplo podemos fazer outros,naò íó com tempo , mas 
também a tanto por cento, reduzindo todos os numeros a 
quebrados,como ja fabemos: armado a regra,pondo a cruz 
entre o porcento, e ganho, multiplicando os primeiros 3. 
denominadores, que íaõdo cabedal, tempo, e por cento, 
huns pelos outros, e entaò em cruz pelos 4. numeradores, 
que faò do ganho, cabedal,tempo, e por cento,o produóto, 
que fizer, hea partiçaô,ou numerador;e multiplicando em 
contrario na meímafórma fe faz o partidofjou denomina¬ 
dor, que repartido hum pelo outro dará o numero,que buf- 

carmos, pelo que naò he neceíTario exemplo. 

Companhia de quebrados. 

Dous fizeraó companhia , o primeiro entrou com -f de 
cruzado, e fegundo com - do mefmo cruzado , ganháraò 

Primeiramente íômaremos os cabedaes, que íaô os 7 e 
\ viraò 
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viráõ -avos, e com elles armaremos regra de 5. dizen¬ 

do: fe avos ganhaò quanto virá a Multiplicada a re¬ 
gra, como ja labemos, virá ao numerador 896. e ao deno¬ 
minador 2080. que reduzidos a menor faõ r*avos, quetan- 
to vem ao primeiro 5 e tornando a armar regra de 3.dire¬ 
mos: íe avos ganhaò quanto virá a Multiplicada a 
regra, virá ao numerador 3 84. e ao denominador 1040,que 
reduzidos a menor faò avos, que tanto vem ao fegundo. 
Tiraremos a prova, íõmando os^Javos,que vem ao primei¬ 
ro com osque vem ao legüdo,que naò he prcciío íõmar, 
multiplicando em cruz, nem pelo outro modo,referido no 
Cap.9.§.2 . razaõ porque os dous denominadores laõ hum 
meímo numero, como vemos, que ambosíaõ 65. pelo que 
hum íó nos bafta, e dos dous numeradores faremos hum, 
1 õmando-os ficaráó em avos,que reduzidos a menor viráò 
os 5 e o meímo faremos em todas as íõmas, que os deno¬ 
minadores forem de huma mefma qualidade, uíando fó de 
hum delles, e íõmando os numeradores, trazendo-os tam¬ 
bém a hum íó numero, que íe for mayor, que o denomina¬ 
dor partiremos por elle , para fepararmos os inteiros, íe 
menor, reduziremos. 

Companhia de inteiros ^ e quebrados. 

Dons fízeraõ companhia, o primeiro entrou com 4. 
o íegundo com 6. -^ganharáò 8. -i. Primeiramente reduzire¬ 
mos os cabedaes,e ganho a quebrados , fazendo de 4. e -1 
trinta e cinco oitavos , e de 6. - vinte e cinco quartos , e 
dos8.e -idoganho,dezafette meyos; feito aííim, íeguire- 
mos o exemplo acima, íõmando os cabedaes, que faõ os 
comos^-i viraõ ~~ avos, que com elles armaremos regra, di¬ 
zendo: íe ganhaõ 7 quanto virá a b' ? Peita a regra , vi- 
ráõ,^Í;Í avos, que repartido hum pelo outro , viráõ 3. in¬ 

teiros. 
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reiros e — avos , qae reduzidos a menor he , que tari- 
to vem ao primeiro: e tornando a armar regra, diremos.' 
íe 2t? g. '2 quanto virá a ? Feita a regra, viraõ avos, 
que repartido vem 5. inteiros ao íegundo. A prova edá cla¬ 
ra porque 3. d que vem ao primeiro,com 5 • que vem ao Te- 

gundo fazem os 8. -• 

Companhia com tempo de quebrados. 

Fara fazermos efta conta de companhia com tempo, ha¬ 

vemos reduzir os dous termos cabedal, e mez a hum lo de¬ 
nominador para nos ficar fendo companhia fimples. Os li¬ 
vros enfmaõ a reduzir os dous termos íòmando-os, o que 

menaò accòmoda, razaò poiq neftas regras de quebrados 
leguimos o mefmo methodo ,que nas dos inteiros, e ccmo 
nas dos inteiros para unirmos os dous termos multiplica¬ 
mos hum pelo outro, parece que também nos quebrados 
devemosobíervaro mcímo, equcnaòíendo aífimficaacó- 

ta duvidoía , ainda que a prova dè certa , como vemos em 
Nicolás, que reduzindo os quebrados a inteiros naô dá juf- 

tamente^a cada hum,o que lhe cabe,excepto naquellas,que 
os dous termos faõ de huma mefma qualidade,como v. g. o 
primeiro entrou com ~de cruzado em - de mez ,0 íegun¬ 

do entrou com ^de cruzado em - de mez, 3-—i 
que o cabedal, e tempo do primeiro^ laõ _ 
quartos, e do fegucdo terços, nem asfòmas ü ieguni„o 
íaò uteis , porque parecendo que abbre- 
viaô, fervem de mais confufaò > principal- 6-- 
mente quando íaò tres termos, cabedal,tempo,e por cento? 

e buícando eu os meyos para abreviar efia conta,achey que 
o melhor modo he reduzir todos os termos dos compa¬ 
nheiros a hum fó denominador, e delle tirar as partes de ca- 
dahum,earmar companhia fimples: como v.g.dousfize- 

raò 
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raô companhia,oprimeiroentroacom-;decruzadopor té- 
po de ; de mez,o íegundo entrou com ; de cruzado por te» 
po de-i mcz,ganharáô ; cruzado. Para fazermos eíta con¬ 
ta, primeiramente multiplicaremos os dous numeradores 
dos dous termos do primeiro companheiro , hum pelo ou¬ 
tro fazem 3. e na mefma fórma os íeus denomina- 3 
dores fazem 12. e aílentaremos á parte d avos. O Tz 
meímo faremos ao íegundo,multiplicados os íeus numera¬ 
dores hum pelo outro vem 3- e os denominado- 3 
res vem dez, e aílentaremos á parte avos 5 agora 7õ 
deíles dous denominadores 12. e 10. havemos reduzira 
hú íó para delle tirarmos as partes dos companheiros , para 
o que multiplicaremos hum pelo outro, viráó 120 12 

e para tirarmos a parte do primeiro , cabedal, e 10 
tempo multiplicaremos os 120. pelo íeu numera- iTo 
dor 3. faraó 3 óo. que repartidos pelo feu denominador 12. 
viráó 30. e para tirarmos a parte do fegundo , cabedal, e 
tempo,faremos o mefmo multiplicando o íeu numerador 3 
pelos j 20.viráó os meímos 3 6 o.que repartidos peio feu de¬ 
nominador 10. viráó 36. Feito aííim , armaremos compa¬ 
nhia Gmples, dizendo ; o primeiro poz avos 5 o fegun¬ 
do poz " avos,que fómados na fórma dos inteiros, por ie- 
rem de hüa meíma qualidade, fazem 7^ avos, e entaó dire¬ 
mos,armando regra de 3. fe “avos cabedaes, e tempos de 
ambos ganhaó; , quanto virá ao primeiro, que poz “ a- 
vos ? Feita a regra , virá ao numerador 3000. e ao deno¬ 
minador 15840 que reduzidos a menor, faó,-;avos decru¬ 
zado. Para o íegundo naó he neceííario armar outra regra 
de 3. porque nos íerve a primeira,como bem vemos,que fe 
a armarmos havemos de dizer: fe “ avosganhaó 7 quanto 
ganhará “avos? que he amefma regra, e fó mudamos o 
terceiro numerador, pelo que íó bafta multiplicar os 36. 
pelo produdo,que fez a multiplicaçaó era cruz do primeiro 

deno- 
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denominador pelo íegundo numerador, viráò avos,que 
reduzidos a menor faò avos de cruzado.Tiraremos a pro¬ 

va íbmando pela regra de quebrados os - avos,que. 
primeiro com osavos , que vem ao Tegundo, faraó a^ 
vos, que reduzidos a menor he E fequizermos íaber, q 
parte he de cruzado d avos,multiplicaremos o numerador 5 
por +00. faráò zooo.que repartidos pelo denominador 22. 

viráò 90.reis, eH av. de reahe nameíma fórma laberemos, 
que parte hede cruzado ,-1 avos, multiplicando 400. pelo 3 
faráò 1200. que repartidos pelos 11. viráò 109. reis, e - a- 

vos de real: íòmados os d e .7 avos pela regra de quebrados, 
he I. inteiro, que junto a 90.e 109. fazem 200. reis. Tam¬ 
bém podemos provar efta companhia,reduzindo cabedal, 
e tempo, e ganho a inteiros, e fazendo-a pela lua regra. 

Companhia com tempo de inteiros, e quebrados. 

Dous íizeraò companhia, o primeiro entrou com duas 
moedas e ■; por tempo de i. mez e -1. O íegundo entrou 
com +. moedas e -Iportempode 2. mezes e 4 ganharaó 5. 
moedas e Adifficuldade delta conta confiíte em redu¬ 

zir todos os termos á qualidade do feu quebrado fazendo 
de 2. 7 nove quartos, ede I. cinco terços, e de4. 7 nove 

meyos,ede 2. - cinco meyos. Feito aílim, faremos pelo 
exemplo acima , multiplicando os numeradores 4 S 

do primeiro, hum pelo outro, que íaò noye,e 5. ^ ^ , 
faraó 45 .e na mefma fórma os íeus denominadores,que he 
4. e 3. faraó 12. e aííentaremos á parte 7 5 e affim ao íe¬ 

gundo multiplicados os feus numeradores, faraó 4- S 

os melmos 45. e os denominadores 4. e alTen- - 
taremos á parte 7 multiplicados os dous denominadores,hu 
pelooutro,queíaóos i2.por4.faraó 48. deites tiraremos as 

partes de cada hum dos companheiros: dtaremos a do pri- 
^ meiro 
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meiro, multiplicando o íeu numerador 45. por 48. faraó 
2100. querepartidos pelo feu denominador 12. viráõ 180. 
Tiraremos a parte doíegundodo mefmo modo,multipli¬ 
cando os 48. pelo feu numerador , faraó os 12 

meímos 2160. que repartidos pelo íeu deoo- 
minador quatro, viráõ 5 40. Agora armaremos 
a companhia, dizendo: O primeiro entrou comavos. 
O fegundo com avos, ganháraõ 5. e - que reduzidos a 
quartos faó vinte etres; fòmados os 180. com os 540, ca¬ 
bedal, e tempo de ambos faraó —avos : armaremos regra 
dc 3. dizendo; fe "T avos ganhaõ‘T quanto virá aavos 
cabedal, etempodo primeiro > Feita a regra , vem huma 
moeda, e r^avos ; e feita a do íegundo, vem 4. moedas, e 
~ avos. Tiraremos a prova na fôrma das mais, viráõ as 5. 
moedas e -. 4 

Poreftes exemplos podemos fazer outros, naó íó com 
tempo , mas também a tanto por cento , multiplicando os 
numeradores huns pelos outros, trazendo-os a hum íó , e 
namefmafórma os denominadores, eentaó feguiremos a 
fórma referida. 

Conta da dizima íaó huns quebrados reduzidos a nu- 
^ ^ meros certos, como décimos, centavos, mil avos,5cc. 
com cuja reducçaõ íe obraó as 4. efpecies, como fe foraó 
inteiros:defl:a por mais abbreviada íe uía em todas as quatro 
eípeciesi e íendo abbreviada na faíturadelia,heconfufa na 
explicaçaôde íuas regra.Ecomoo meu intento naó he cõ- 
fundir ao principiante, e das quatro efpecies íó carecemos 

T do 
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do multiplicar, e repartir, darey as regras, que baftaò para 
fe faber uíar das ditas duas eípecies, as quaes í aõ, tirando dos 
numeros inteiros, que Tao lO. e loo. &c. os quebrados» 
pondo 5. pormeyo, por ler ametadede 10. como também 
pelo mefmo meyo,pomos 50. por fer ametade de 100. da. 
qui podemos tirarjque para aílentar hum quarto poremos 

2 5. e íe tres quartos 7 s .do meímo modo obíervaremos pa¬ 
ra pôr hum quinto , que faò 20. mas para pormos hum 
terço, ou fexto,naõ o podemos aíTentar íem accreícentar- 
mos,oudiminuirmos, porque o terço de 100. faò 3 3.e hum 
terço, e para o aílentarmos em numeros inteiros , ou have¬ 
mos de pòr os 3 3. menos o terçoj ou accreícentarmos dous 
terços,parià aílentarmos 34* donde vemos,que para aílentar 
dous terços, devemos pòr 6 7-e o meímo obíervaremos no 
fe^to,porque a Texta parte de loo. faô 16.e dous terços » e 

affím'para o aílentarmos, ou ha de íer 16. menos os dous 
terços, ou accreícentarmos hum terço,e aílentar 17. adver¬ 
tindo que quando ufamos deftes numeros , diminuindo,da 
erro contra quem vende,e accreícentãdo, erra contra quem 
compra» íaõ eíles erros conforme os preços, porque fendo 
a 200.reis erra em dous reis,íe a cruzado velho,ou novo,erra 
em 4. reis, pouco m.ais ou menos, Scc. e o erro que dá em 
4. covados, eíTe meímo da em outro numero , ainda que 

íeja mayor, íendo o meímo preço. 
Pelo referido tenho moílrado,que para aílentarmos me- 

yo, poremos 5. ou s o.,por hum quarto 2 5 .,portres quartos 
7$.,por hum terço 3 4.,pordous terços 67-5por hum fexto 
17., e que o inteiro deftes quebrados he 10 e 100. porem 
como nas multiplicaçôes,a que ajuntamos eftes quebrados, 
cortamos no produóto tantas letras^ quantas lhe acerefeen- 
tamos, e muitas vezes íuccede cortarmos tres ,ou quatro, 
ôcc. he preciío íabermos os feus inteiros, para lhe darmos 
feu valor jpelo que quando no produ(ft:o cortamos húa letra. 
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íe for 5 . he meyo realjporque o feu inteiro he lo.e fe cor¬ 
tamos duas letras como so.tambem he meyo reafíe zs-hú 
quarto de reafôcc. porque o íeu inteiro he loo.masíe cor¬ 
tarmos tres letras he o íeu inteiro mil, e fe cortarmos qua¬ 
tro he o inteiro dez mil, Ôcc* 

CAPITULO XV. 
Jidultiplicar pela dtz^ima. 

COmprando-fe 40. varas e rneya de fita 335. reis a varã 
quanto importa? Para fazermos eíla conta pela dizi¬ 

ma jaífentaremos as 40, e pormeya hum 5. e multiplica¬ 
remos pelo preço; feita a multiplicação , cortív^mos no 
produdo a unidade pelo meyo , que 4 
ajuntámos ás 40. e diremos que impor- 3 S 
íaõ as 40. varas e meya 1417 • reis e me- 2 0 2 5 
yo, porque o cinco, que cortamos, he 1215 
ametade de 10 que he o inteiro , don- 1^17^ 
de tirámos o mieyo. ^— 

Comprando-íe 30. varas emeya a 8. reis e meyo quan¬ 
to importa ? AíTentaremos 30. ehum 5. por meyo, e o 
preço 8. com outro 5. pelo outro meyo. Feita a multipli¬ 
cação, cortaremos no produálo a unidade, e dezena pelos 
dous meyos , que accreícentamos as 3 o. 5 
duas addiçoens, e diremos j que im- 8.5 
porta 259. e hum quarto de real, por- 1525 
que 25. he a quarta parte de 100. que 2440 

he o inteiro , quando cortamos duas ^5 9. 2$ 
letras. - 

Comprando-íe 12. varas e quarta a 4. reis e meyo a va¬ 
ra, quanto importa ? AíTentaremos 12 e 25. pela quarta, e 
4, com hum 5.pormeyo:multiplicadaaconta, cortaremos 

no produdo a unidade, dezena, e centena pelas tres le- 
T 2 trasj 
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iras, que accreícentamos nas duas addiçoens , que íaõ 
duas da quarta , e huma do meyo , c diremos , qne im¬ 
porta 5 5. reis , e hum oitavo de real, 
porque 125. que cortamos he a oitava 
parte de mil, que he o inteiro , quan¬ 
do cortamos tres letras. Por eftes ex¬ 
emplos podemos fazer outros naô íó 
em varas , mas também em covados, 
epezoSj Ôcc. 

CAPITULO 
Repartir pela dtZjima. 

I 2. 2 5 

4- 5 

6 12$ 
4900 

5 S-|i 2 s 

XVI. 

100 
2 6 1 

0305 

5 9 4 0.0 O 

8.2 5 5 S 
822 

8 

720 

Em toda a conta de repartir pela dizima accreícenta-» 
mos na partiçaò tantas cifras , quantas forem as letras 

dos quebrados, que tiver o partidor, o 
e o que vier ao coíiente feraô intei¬ 
ros , como V. 'g. comprey 8. covados 
e huma quarta de baeta por 5940. a 
como me fahe o covado ? Para o la¬ 
bermos aífentaremos os 5 940. e lhe 
accreícentaremos duas cifras , e parti¬ 
remos por 8. e hum quarto, viráõ ao 
cofiente 720. que atantoiahe o cova- ^ 

do. 
E quando a partiçaò tiver quebrado, e também o parti¬ 

dor,naõ accreícentamos cifra, ou cifras, mas fazemos divi- 
faõ com hum ponto entre os inteiros, e quebrados para que 
quando repartindo chegarmos á ultima letra dos inteiros, 
paliarmos o tal ponto ao coíiente , para aílim conhecer¬ 
mos os inteiros que íahem, como também os quebrados, 
como V. g. comprey doze covados e meyo por 103. cru¬ 
zados , e hum oitavo , para labermos a como íahe o co¬ 
vado aífentaremos os 103. cruzados com íeu ponto , e 

adiante 



Í49 tara aprender a contar. 
adiante 125. que heo oitavo, 
0 qual tiramos de mil, porque 0 0 
em IO. e 100. 0 naô ha íem i I 
quebra, e partiremos por 12. e 036 
ineyo , e quando chegarmos a 027700 
•fallar com a ultima letra dos in- I 0 3.1 2 5 
teiros,que he 0 3-j paífaremoso I 2. 5 5 5 

ponto ao cofiente , e feita a par- 122 
tiçaò , diremos que fahe 0 co- I 
vado a 8.cruzados e hum quar¬ 
to. 

C A P I T U L 0 XVIL 
Para tirar a tanto por cento. 

Em todo O numero, que fe tira a tanto por cento, íe llie 
cortaõ 2. letras, como v. g. para tirarmos de 4510. a 

12. por cento, multiplicaremos os doze pelos 45 lO- 
ta a multiplicação , cortaremos noprodudo a unidade , e 
dezena, e diremos que vem 541-ehum quinto,porque 
vinte,que cortamos nas duas letras, he o quinto de 100. e 
quando o numero, em que houvermos de tirar a tanto por 
cento, tiver cifra na unidade , e dezena , as abreviaremos^ 
deitandoas fóra, ficando íó os centos, e por elles multi¬ 
plicaremos a condiçaò, como V. g. queremos tirar de 6000 
a quinze por cento, tiramsos dos 6000. duas cifras, ficaõ 60. 
centos, que multiplicados por 15. vem ao produ<íf o 900. e 
íe for a dez por cento naô neceííitamos de multiplicar,por- 
que cortando a unidade fica feita a conta , como V. g. que¬ 
remos tirar de 1800. a dez por cento , aííentaremos os 
1800. e cortamos a unidade, e dizemos, vem 180. &c. 

E quando entrar quebrado, cemo a 4. emeyo por cento 

cortaremos 3.letras, duas do por loo.e huma do meyo, efe 
for a 6. ehum quarto, cortaremos 4. duas do por cento, e 

duas 
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duas do quarto. Efta conta de tirar a 6. - por loo. naô fg 
íe faz por efta regra, e por regra de 3-e multiplicar quebra¬ 
dos; mastambemiazendo4. partições por 2. como v. g. 
queremos tirar de 2000. a 6. ■; partimos 2000. por 2. vem 
1000. que repartidos por 2. vem 500. e tornando a repartir 
por 2.vem 250. que repartidos por 2. vem i2 5.queheo ju¬ 
ro: efta regra íe faz de cabeça, tirando do numero do di¬ 
nheiro ametade, e aílim até 4. para dar o juro. 

Pela mefma efpecie de repartir íe tira toda a penfaõ de 
tanto por 100. eíégundo a condiçaò íe buíca o partidor, 
que por elle repartido o principal,o que vem ao coíicnte he 
o juro: como v.g.queremos íabero juro de 8000. a 5. por 
loo. partimos 100. por 5, e os 20. que vem he o partidor 
para os 8000. e o que der nocofiente heo juro, edomeímo 
modo fe parte pelos 20. outro qualquer numero de dinhei¬ 
ro a cinco por cento,e íe a peníaó for a 6.j por cento buíca- 
remos o partidor para o principal, partindo pela regra dos 
quebrados do Gap. 12.§.4.05 100. por 6. d e pelas 16. que 
vem ao coíiente partindo qualquer numero de dinheiro o 
que vier he o juro de 6. d por cento; e aílim podemos buí- 
car partidor para tirar o juro de qualquer dinheiro,íegundo 
a peníaõ , que íe nos der: advertindo que fe quando tirar¬ 
mos o partidor der íobra,feguiremos a regrados quebrados: 
como v.g. queremos fazer partidor para tirar a 4. d por 100. 
partimiOs 100. por 4. d vem para partidor 22. e d avos, por 
elles partiremos o principal na fórma dita repartindo poE 
quebrados. 

Para tirar a tanto por milhar. 

Em todo o numero , que tiramos a tanto por milhar, 
cortamos tres letras: como v. g. queremos tirar de 8500. a 
19. por milhar, multiplicados os 19.pelos 8 5 00.cortaremos 

noprodudo 3.letras, e diremos, que vem 161. e meyo, 
porque 
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porque 500. que cortamos he ametade de 1000. Também 
íe póde abbreviarmultiplicindo 8.e meyo por 19. e íe for 
a 19.e meyo cortaremos 4. letras, 3 • do milhar, e huma do 
meyo, ou a tantos, e quarto , cortaremos s.tres do milhar, 
e duas do quarto, ôcc. 

Para tirar diz^ima , e rediZjima. 

Para tirarmos a dizima, e redizima de qualquer nume¬ 
ro: como verb. grat. de 5600., iremos aflentando eí- 
te numero, diminuindo-lhe a unidade até hcar na ultima 
letra, que lõmados,e cortada a unidade, íicaò 622. que he 
a dizima, e redizima do 5600. como parece figurado.Efta 
regra também fefaz por mais modos, dos 5 6 o o 
quaes íó nos bafta faber q de todo o nu- 5 6 o 
mero, que quizermos tirar a dizima, e re- 56 
dizima, partiremos por 9. como veremos 5 
nefte exemplo, que repartindo os 5000. g 2 2.'i 
por 9. vem os mefmos 622. ^ 

CAPITULO XVIIT. 
Sommar quintaes j arrobas , arrates , e onças* 

PAra eíla conta direitamente íe poder íômar com nume¬ 
ros taõ diverfos, aílentaremos os numeros, que quizer¬ 

mos em colunas, com tal fórma, que em huma poremos 
quintaes, em outra arrobas, em outra arrates, em outra on¬ 
ças,&c. pondo para melhor diílincçaõ delias íobre a co¬ 
luna dos quintaes hum fobre as das arrobas hum A^ fo- 
bre a dos arrates hum A. e hum r, e fobre a das onças hum 
O. e hum advertindo que ainda que cada hum deftes nu¬ 
meros por íi fe ja inteiro,bem íe pòde contar por quebrados, 
por terem outro mayor, de qíejaó parte ; porque arroba he 

par- 
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parte de quintal,arrate parte de arroba,onça parte de arrate, 
&:c. AíTentáda a conta na fórma dita, advertiremos q na co¬ 
lunadas arrobas naô poderemos por letra,q exceda a mayor 
numero, que tres, porque 4. he hum quintal, nem nas dos 
arrates, numero que palie de trinta ehum, porque trinta e 
dous he huma arroba , nem na das onças mais de quinze, 
porque 16. he hum arrate,e fe puzermosoitavas naõ palia¬ 
remos de 7.porque S.hehuma onça, íegraõs naô poremos 
mais de 71. porque 72. he huma oitava , eíómada a coiú- 
n a das onças por onde íe principia efta conta (quando nella 
naô entrem numeros de oitavas,ou grãos)para íelhe tirar os 

inteiros, que íaô os arrates , partiremos a íôma da coluna 
por 16.que fe der íobra a poremos debaixo das onças, e o 
que vieraocofiente íaô arrates,q levaremos a íômar com os 

arrates, e partindo a íôma pelo inteiro 32. afazer arrobas, 
fe der fobra a poremos debaixo dos arrates, e o que vier ao 
coíiente levaremos para as arrobas,obíervãdo a meí ma fór¬ 
ma, e aííím paliaremos aos quintaes, o que melhor íe veri¬ 
fica no cxemploabaixo, onde vemos que fòmada acolüna 
das onças fez 40. que partidos por 16. vem 2. arrates, e 

8. onças ,asquaes poremos debaixo 
das onças , e fômando o numero ^ A. Ar. On. 

dos arrates fazem 28.com 2.quele- 41^ 3—t 15 ^ 

vamos das onças fazem 30. q pore- 6.-. o_ 20— 12 - 
mos debaixo dos arrates , por naô 3>-i 2.—, O— 1 
chegar a numero de arroba 5 eíom- 52^ 30^ 8 
madaa coluna das arrobas fazem 5 
que repartido por 4. a fazer quintaes vem hum , e huma 
arroba , a qual poremos debaixo das arrobas , e levaremos 
G quintal a íômar com os outros, que fazem 52. e aíTim di¬ 
remos, que fôma a conta 52. quintaes , i. arroba , 30. arra¬ 
tes, 8. onças. Para a prova defta conta íe tiraô os noves dos 

numeros dos quintaes ficaô 6. que multiplicados pelas 4. 
arrobas 
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íirrobas, que tem hum quintal fazem l+.qüe tirados os no* 
ves íicaõ ó.que íeajuntaõ ás arrobas 3 das quaes tirados os 
noves íicaõ 2. que multiplicado pelos 3 2iarratesda arroba, 
fazem 64.0 mais brevehe fõmar os 32. que faò 5. e multi¬ 
plicado pelo 2.faz 10.tirado 9.fica i;que íe ajunta aos arra- 
tes, e tirandolhe nove íicaò 2. que multiplicados pelas 16. 
onças, que he 7. fazem 14. que tirado o 9.íicaõ 5 .que jun¬ 
to as onças tirandolhe os noves naõ fica nada. ido iremos 
bufcar á íõma,reguindo a meíma ordem, tirando dos 5 2. 
quintaes os noves íicaó 7-que multiplicados pelas 4.arrobas 
doquintal fazem 28.que tirandolhe os noves fca i. que 
•junto á arroba fazem 2.que multiplicados pelos 32.arrates 
da arroba que he 5. fazem 10. tirado 9. fica i. que junto 
aos 30. arrates fazem 31. tirandolhe os noves íicaò4. que 
multiplicados pelas 16.onças,quehe7-fazem 28.tirando¬ 
lhe os noves fica i. que junto ao 8.fazem 9.6 aííim eftá cer¬ 
ta. Por efte exemplo fe pódem fazer outros, ícmando as 
colúnas, e repartindo a fazer inteiros , quando forem mui* 
tos os num. que íendo poucos , de cabeça fe tiraõ. 

CAPITULO XIX. 
Diminuir quintaes , arrobas , arrates , 

NO aííentar defta contaíeobfervaomefmoe(lylo,que 
no fõmar, pondo por cima das colúnas para diílinçaõ 

delias as letras ditas, nas dos quintaes hum j^&c.e pondo 
ferapre o mayor numero da parte decima principiaremos 
pela parte direita, aííim como no fõmar diminuindo do nu¬ 
mero de cima, o debaixo, e feo tal numero debaixo exce¬ 
der ao de cima, buícaremos o inteiro da coluna como v.g. 
fefer no das onças diminuiremos do inteiro ló.eoreílan- 
te a juntaremos ao numero, que cftiver em cima (fe o tiver) 
cuja fórma guardaremos nas mais colunas, advertindo que 

V quan- 
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quando fizermos inteiro levaremos para a coluna ícguinte 
hum ponto, aífim com.o querendo diminuir de 7* quintaes 
3.arrobas 20. arrates 2. quintaes 2. arrobas 24. arrates 8. om 
ças: aíTentada a conta como parece figurada , principiare¬ 
mos a diminuir com o 8.e como em cima naò tem letra dõ- 
de íe diminua, bufcaremos o feu intei- q. arrob. ar. 
ro,que he 10.dizendo : oito, tiradosde 7—3—20 
16. ficaõ 8. que afientaremos debaixo 
do 8. e como fizemos 16. vay i. que 
junto aos 24. da colüna íeguinte faz 
25. e porque o numero de cima naõ 
he fufficiente para delle fie diminuir o numero 2 5. bufcare- 
mos o inteiro 32. e aííimdiremos25. para 3 2.faltaò 7. que 
junto ao numero 20. que eftá em cima fazem 2 7-que afiem 
taremos debaixo dos 24. e vay i.que junto ao 2. da colur 
na íeguinte fazem 3 .que diminuidos do 3 .que efrá em cima 
naõ fica nada,afientaremos cifra debaixo do 2.e como nos 
naõ valemos do inteiro por terem cima numero donde fie 
diminuio o debaixo naõ vay nada, e aííim diremos na co¬ 
lüna íeguinte: 2. tirados dc 7. ficaõ 5.que afientaremos de¬ 
baixo do 2. e diremos que refta a dever 5. quintaes 27. ar¬ 
rates, 8. onças. Tiraremosa provaíõmandooqueíe deo á 
conta, com o que fc refta a dever, pela fórma de lommar 
quintaes, &c. para nos dar o principal. 

CAPITULO XX. 
Alpilti^licar quintaes, a, ar, c. 

PAra multiplicar q, a, ar, &c. afientaremos os nume¬ 
ros, que houvermos dc multiplicar, com as letras em 

cima na fórma referida, e debaixo delles os feus inteiros; 
nas arrobas 4. nos arrates 32. nas onças 16. nas oitavas 8. 
nos grãos 72. e á margem o preço. Peito aííim reduzire¬ 

mos 
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mos todos os numeros á menorqualidade delles, íe o ulti¬ 
mo for arrobaSj reduziremos tudo a arrobasj íe arrates tudo 
á arrates, íe onças, a onças, &c. e areducçaõ que fizermos 
multiplicaremos pelo preço,cujo produdo he partiçaõ, e 
Ppartidor íe faz multiplicando os inteiros huns pelos ou¬ 
tros,que repartido,o que vier ao coíiente he o que importa 
a conta: como v.g. s.quintaes, 2.arrobas, 16. arrates, 8. om 
iças a 3200. o quintal. AíTentados os numeros ,e debaixo 
os íeus inteiros, faremos dos quintaes arrobas,multiplican¬ 
do por 4. fazem 20.com 2. que eílaò na coluna das arrobas 
fazem 22.que reduziremos a arrates, multiplicando por 3 2. 
vem 704. com ló.que eftaÒ na colüna dos arrates fazerri 
720. que reduzidos a onças, para o 
q íe multiplica por 10. fazem 11520. 
com 8. que eflaô na colüna das on¬ 
ças íaò 11528. que multiplicadas pe¬ 
lo preço 3200, vem ao produdo 36889600. que he a rè> 
partiçaõ; e o partidor fe faz multiplicando os inteiros hús 
pelos outros, que faõ os 16. pelos 32. vem 512. que mul¬ 
tiplicados pelo 4. fazem 2048. que repartidos por elles os 
368 89600. vem ao coíiente 18012. reis e-que tanto im- 
portaõ os 5.q. 2. a 16.ar. 8. onças a 3200. o quintal; e le 
eíle exemplo fora a tanto por arroba íeria o pàrtidor a mul¬ 
tiplicação dos 32. pelos 16.que faõ s i2.e fe fora a tanto por 
arrateíeriao partidor 16. Daqui tiraremos ,que quando o 
preço he por quintal íe faz o partidor multiplicando todos 
os inteiros dos numeros, que aífenfarmos, e íe o preço for 
por arroba naó faremos caio do 4. que he o inteiro do quin¬ 
tal, e fó multiplicaremos os inteiros dos numeros, que vaó 
para diante, e íe for por arrate nem do inteiro do quintal, 
nem dos 3 2. da arroba,&c. e em fim naquella çolüna , em 
que fe nos der o preço delia para diante , rnultiplicaremos 

os inteiros para fazer o partidor, naõ fazendo caio dos que 
ficarem atraz. CA- 
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CAPITULO XXL 
Do ‘valor das letras da conta Romana. 

AS letras da conta Romana íaô íette 1. V. X. L. C.D.M. 
a letra V. vai cinco , X. vai dez, L. vai cincoenta, C. 

vai cem , D. vai quinhentos, M. vai mil. Para labermos 
aíTentar, ou conhecer os numeros defta conta , notemos a 

Taboada íeguinte. 

1134 S ^ 7 8 9 
Unidade. 1. II. III. IIII. V. VI. VII. VIII. IX. 

50 60 .70 80 90 
Dezena. 

IO 

X. 
zo 

XX. XXX. 
40 ; 

XL. 1 

Centena. 
100 
c. 

zoo 
cc. 

300 
CCC. 

400 
CCCC. 

Milhar. 
1000 
M. 

zooo 
IIM. 

3000 
IIIM. 

4000 
IIIIM. 

loU. zoU. 30U. 40U. 

500 600 700 800 900 
D. DC. DCC. DCCC. DCCCC. 

5000 6000 7000 8000 9000 
VM. VIM, VIIM. VIIIM. IX M. 

foU. (SoU. 70U. 80U. 90U. 

i:' 

■M. 

looU. zooU. 300U. 400U. 5'ooU. ííooU. 700U. 800U. 900U, 
Cent.dem. CM. CCM. CCC. CCCC. D- DC. DCC. DCCC. DCCCC; 

FINIS, LAUS DEO. 










